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ABSTRAK 
 
 

Diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah atau Otonomi Daerah membawa konsekuensi logis bagi 
Pemerintah Daerah yaitu adanya tuntutan pemberdayaan aparatur dalam 
memberikan pelayanan masyarakat yang lebih profesional, responsive dan 
transparan. Mengingat kenyataan tersebut, peningkatan kualitas sumber daya 
manusia merupakan suatu kebutuhan masa depan. Peningkatan kualitas 
Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan dengan pendidikan dan latihan (diklat). 
Tujuan utama diadakannya pendidikan dan latihan (diklat) adalah 
meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat 
melaksanakan tugas jabatan secara profesional. 

Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan 
(diklat) pada dasarnya adalah peningkatan kinerja pegawai yang 
mencerminkan kemampuan anggota organisasi dalam bekerja,  artinya 
prestasi  masing-masing pegawai dinilai dan diukur menurut kriteria yang 
sudah ditentukan sebelumnya oleh organisasi. Pada sisi inilah prestasi 
individu menjadi jaminan bagi organisasi bahwa organisasi akan tetap mampu 
menjawab setiap tantangan perubahan dan bahkan menjangkau setiap 
kemungkinan perubahan pada masa yang akan datang. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa materi diklat, 
trainers dan metode diklat berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 
Inspektorat Kabupaten Jeneponto, artinya bahwa manfaat diadakannya diklat 
berupa peningkatan kinerja pegawai sangat dipengaruhi oleh diklat baik 
materinya, tenaga instrukturnya, maupun pemilihan metode diklat yang 
digunakan. Adapun variabel yang berpengaruh dominan terhadap kinerja 
pegawai adalah metode diklat, artinya bahwa keberhasilan diklat sangat 
ditentukan bagaimana memilih metode yang tepat sesuai dengan tujuan dan 
sasaran serta peserta diklat. Adapun dalam pemilihan metode diklat harus 
sesuai dengan situasi, hal ini dapat dilakukan dengan alternatif metode 
campuran antara ceramah, tanya jawab, diskusi, studi kasus, rule playing, 
sosio drama, maupun simulasi. 
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ABSTRACT 
 

 
Herman Sumanjaya, 2015. The Effect of Education and Training 

Inspectorate Towards Employee Performance Jeneponto, Supervised by 

Abdul Rahman Rahim and Jaelan Usman. 

The aimed of this study was to determine whether there was influence of 

variable dictates which consists of training materials, instructors’ diktat and 

methods of training on employee performance inspectorate Jeneponto and 

which variables were dominant. The method used was quantitative method 

which consisted of independent variables those training materials, instructor 

training and training methods and the dependent variable was employee 

performance. Data analysis was using regression analysis and descriptive 

analysis causal explained the relationship between independent variables and 

the dependent variable. 

Results of the study were that the material dictates, instructors and training 

methods had a significant effect on employee performance Jeneponto 

inspectorate, which meant that the holding of training benefits of increased 

employee performance was strongly influenced by good training material, 

labor instructor, as well as the selection of training methods were used. The 

variables were the dominant influence on employee performance was a diktat 

method, meaning that the success of the training was determined how to 

choose the training participants. As for the selection of methods of training 

might be appropriate to the situation, this could be done with alternative 

methods of mix between lectures, question and answer, discussion, case 

studies, playing rule, socio drama, or simulation. 

Keywords: education, training, employee, performance, inspectorate. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

       A. Latar Belakang Masalah 

  Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang 

berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan 

negara untuk mencapai tujuan nasional. Menurut GBHN 1999, bahwa 

pembangunan tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan ekonomi, 

tetapi seiring dengan itu titik berat pembangunan juga diletakkan pada 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang ingin 

dicapai adalah manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif, 

produktif, terampil, sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri, berdisiplin, 

beretos kerja tinggi, berwawasan masa depan, dan berkepribadian 

Indonesia. Dari sisi pendidikan SDM yang ingin dicapai adalah terpelajar, 

yang ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

sedangkan dari sisi kesehatan ialah sehat jasmani dan rohani sehingga 

mampu mendukung upaya-upaya peningkatan produktivitas. SDM 

dengan kualifikasi seperti di atas diharapkan mampu bersaing di masa 

depan terutama dalam menghadapi persaingan di era globalisasi. 

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah atau Otonomi Daerah membawa 

konsekuensi logis bagi Pemerintah Daerah yaitu adanya tuntutan 

pemberdayaan aparatur dalam memberikan pelayanan masyarakat yang 

lebih profesional, responsive dan transparan. Mengingat kenyataan 
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tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu 

kebutuhan masa depan. Peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil 

bertujuan untuk merubah perilaku mereka menjadi perilaku yang lebih 

mampu melaksanakan aktifitas di segala bidang, karena pada dasarnya 

perilaku manusia dapat mempengaruhi setiap tindakan dalam mencapai 

tujuan yang ingin dicapai. Pengembangan sumber daya manusia pada 

dasarnya adalah peningkatan prestasi kerja pegawai yang mencerminkan 

kemampuan anggota organisasi dalam bekerja,  artinya prestasi  masing-

masing pegawai dinilai dan diukur menurut kriteria yang sudah ditentukan 

sebelumnya oleh organisasi. Pada sisi inilah prestasi individu menjadi 

jaminan bagi organisasi bahwa organisasi akan tetap mampu menjawab 

setiap tantangan perubahan dan bahkan menjangkau setiap kemungkinan 

perubahan pada masa yang akan datang. Dengan perkataan lain prestasi 

organisasi sangat tergantung pada prestasi masing-masing individu 

anggota organisasi, sedangkan peningkatan prestasi masing-masing 

individu dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan. 

  Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, yang salah satu arahnya adalah Otonomi Daerah, 

maka telah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan 

bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian 

kewenangan yang demikian luas dalam era globalisasi ini memberi 

peluang kepada daerah untuk mengembangkan Sumber Daya Alam 

(SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat tergantung pada 

kemauan pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten masing-



 3

masing. Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebagai lembaga pelayanan 

publik mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan yang ada, 

perubahan-perubahan yang terjadi dan mungkin terjadi, dengan cara 

mengembangkan SDM yang dimiliki, khususnya Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Jeneponto. 

  Bupati Jeneponto selaku Kepala Daerah mengemukakan bahwa 

dalam era globalisasi ini setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Jeneponto harus semakin meningkatkan 

pelayanannya terhadap masyarakat, pelayanan tersebut jika dapat 

dilakukan dengan lebih baik dan diterima masyarakat merupakan prestasi 

kerja pegawai. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Jeneponto melalui himbauan, penekanan tugas, pemaparan, 

dan pengawasan. Upaya tersebut diharapkan dapat lebih memacu 

prestasi para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Jeneponto, khususnya pegawai non struktural. 

  Pengembangan sumber daya manusia khususnya Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 

tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil, tercantum 

dalam Bab I Pasal 1 bahwa: ”Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai 

Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat  adalah proses 

penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan 

kemampuan Pegawai Negeri Sipil”. Jadi tujuan utama diadakannya 

pendidikan dan latihan (diklat) adalah meningkatkan pengetahuan, 

keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas 
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jabatan secara profesional. 

  Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 

tersebut Inspektorat Kabupaten Jeneponto juga telah melaksanakan 

Diklat kepada pegawai guna peningkatan kemampuan dan keterampilan 

pegawai, tetapi hasil dari Diklat yang diberikan belum tampak nyata. Hal 

ini tercermin dari kinerja pegawai yang belum optimal atau kinerja 

pegawai cenderung tidak mengalami peningkatan setelah diberikan diklat, 

dimana masih sering terjadi penyelesaian pekerjaan tidak tepat pada 

waktunya. 

  Faktanya, pegawai Inspektorat Kabupaten Jeneponto yang telah 

mengikuti Pendidikan dan Pelatihan selama 3  tahun terakhir sebanyak 32  

orang dari total 46 orang pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa masih 

minimnya pegawai yang telah mengikuti diklat tersebut sehingga 

menyebabkan kinerja pegawai yang diharapkan tidak tercapai. 

  Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa yang 

melatarbelakangi penelitian dan perlu diangkat adalah apakah ada 

pengaruh diklat terhadap peningkatan kinerja pegawai Inspektorat 

Kabupaten Jeneponto? 

 

        B. Perumusan Masalah 

  Dari latar belakang permasalahan dan identifikasi permasalahan di 

atas, dapatlah disusun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apakah ada pengaruh Pendidikan dan Pelatihan yang terdiri dari 

materi, instruktur dan metode terhadap kinerja pegawai Inspektorat 

Kabupaten Jeneponto? 
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2. Manakah yang berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai 

Inspektorat Kabupaten Jeneponto? 

 

        C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Jeneponto. 

2. Untuk mengetahui manakah yang berpengaruh dominan terhadap 

kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Jeneponto. 

 

        D. Kegunaan Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut : 

1. Untuk Peneliti dapat diketahui cara-cara yang harus dilakukan 

Pemerintah Daerah dalam menghasilkan SDM yang berkualitas dan 

memiliki kontribusi terhadap pemerintah daerah itu sendiri, khususnya 

di Inspektorat Kabupaten Jeneponto. 

2. Dapat digunakan sebagai dasar bagi pihak Inspektorat Kabupaten 

Jeneponto dalam melaksanakan usaha Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (PSDM), sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan, 

sehingga kinerja pegawai dapat diketahui dan dievaluasi lebih lanjut. 

3. Dapat digunakan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan 

pada umumnya dan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Manajemen Sumber Daya Manusia 

  Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang 

manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan 

manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur manajemen sumber 

daya manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja dalam 

organisasi perusahaan. Unsur manajemen sumber daya manusia 

adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada suatu 

organisasi pemerintah (pegawai negeri sipil) maupun organisasi 

swasta (karyawan). 

  Beberapa definisi tentang manajemen sumber daya manusia 

dikemukakan sebagai berikut : 

Personel management is the planning, organizing, directing and 

controlling of the procurement, development, compensation, 

integration maintenance, and separation of human resources to the 

end that individual, organization and societal objectives are 

accomplished. (Flippo dalam Hasibuan, 2001 : 11) 

 
  Manajemen sumber daya manusia menurut pengertian diatas 

diidentikkan dengan manajemen personalia yang merupakan 

serangkaian kegiatan manajemen atau pengelolaan yang terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dari 
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pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan dan pemberhentian karyawan, dengan maksud 

terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan dan masyarakat. 

  Pengertian manajemen sumber daya manusia lainnya yang 

diidentikkan dengan manajemen personalia dikemukakan oleh Miner 

and Miner dalam Hasibuan (2001:11) bahwa : ”Personel 

management may be defined as the process of developing, applying 

and evaluating policies, procedures, methods, and programs relating 

to the individual in the organization”. 

  Manajemen sumber daya manusia dalam hal ini bukan 

merupakan suatu proses manajemen, melainkan sebagai suatu 

proses pengembangan dan penilaian yang terdiri dari kebijakan-

kebijakan, prosedur-prosedur, metode-metode serta program-

program yang berhubungan individu karyawan dalam organisasi. 

  Penekanan lainnya sehubungan dengan manajemen sumber 

daya manusia, ditunjukkan sebagai berikut : 

Manajemen sumber daya manusia pada hakekatnya adalah 

penerapan manajemen tersebut khusus untuk sumber daya 

manusia, sehingga dapat didefinisikan : manajemen sumber daya 

manusia adalah seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan, mengawasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia 

karyawan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. (Notoatmodjo, 

1998 : 108) 
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  Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Manajemen 

Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah pengelolaan karyawan 

sebagai sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu organisasi 

agar mampu mewujudkan tujuan perusahaan dan menghasilkan 

produktivitas kerja untuk menterjemahkan kinerja organisasi pada 

suatu waktu tertentu. 

  Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) mengatur dan 

menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-

masalah sebagai berikut : 

a. Menetapkan jumlah, kualitas dan penempatan tenaga kerja yang 

efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job 

description, job specification, job requirement dan job evaluation. 

b. Menetapkan penarikan, seleksi dan penempatan karyawan 

berdasarkan asas  the right man in the right and the right man in 

the right job. 

c. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi 

dan pemberhentian. 

d. Meramalkan penawaran dan pemerintah sumber daya manusia 

pada masa yang akan datang. 

e. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan 

perkembangan perusahaan pada khususnya. 

f. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan 

kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan 

sejenis. 
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g. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 

h. Melaksanakan pendidikan, latihan dan penilaian prestasi 

karyawan. 

i. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal  

j. Mengatur pensiun, pemberhentian dan pesangonnya (Hasibuan, 

2001:14). 

  Penjelasan lain dari manajemen sumber daya manusia 

dinyatakan sebagai berikut : 

Dalam manajemen sumber daya manusia (human resources 

management = HRM) terdapat pengakuan bahwa karyawan dinilai 

sebagai asset perusahaan, dan adanya keharusan untuk saling 

mempengaruhi antara strategi untuk sumber daya manusia dan 

strategi utama untuk bisnis, bahwa budaya perusahaan harus 

dikelola sehingga dapat membuat HRM cocok dengan kebutuhan 

strategi organisasi, dan pencarian komitmen karyawan terhadap 

organisasi memiliki nilai yang lebih tinggi daripada pemaksaan 

kepatuhan terhadap permintaan organisasi. (Beer dan Spector dalam 

McKeena & Beech, 2001 : 13). 

  Dari beberapa informasi diatas dapatlah dikatakan bahwa 

sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan 

perlu dikelola secara strategis, agar mampu menghasilkan prestasi 

yang dapat dinilai sebagai suatu asset. Manajemen sumber daya 

manusia merupakan suatu pengakuan terhadap pentingnya SDM 
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dalam organisasi, dan pemanfaatannya dalam berbagai fungsi dari 

kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, serta diperlukan untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil guna memberikan satuan kerja 

yang efektif bagi organisasi. 

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

  Pengertian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) 

dikemukakan sebagai berikut : ”Segala upaya yang sistematis dan 

terencana dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kualitas 

SDM, baik yang menyangkut aspek fisik maupun non fisik, sehingga 

dapat menghasilkan kinerja yang tinggi bagi dirinya dan 

organisasinya”. (Nimran, 1995:28).  

  Selain itu, pengembangan sumber daya manusia dapat 

ditinjau secara makro dan mikro. Berikut ini adalah pengertian 

keduanya. 

Pengembangan sumber daya manusia (human resources 

development) secara makro, adalah suatu proses peningkatan 

kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu 

tujuan pembangunan bangsa. Proses peningkatan disini mencakup 

perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya 

manusia. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia secara 

mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan 

pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai suatu hasil 

optimal. Dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan sumber 

daya manusia itu terdiri dari perencanaan (planning), pendidikan 
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dan pelatihan (education and training) dan pengelolaan 

(management). (Notoatmodjo, 1998:2-3). 

 
  Pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah 

penting dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunan secara 

efektif. Pengembangan sumber daya manusia yang terarah dan 

terencana disertai dengan pengelolaan yang baik akan menghemat 

sumber daya alam, atau setidak-tidaknya pengolahan dan 

pemakaian sumber daya alam dapat secara berdaya guna dan 

berhasil guna. Demikian pula pengembangan sumber daya manusia 

secara mikro disuatu organisasi sangat penting dalam mencapai 

hasil kerja yang optimal. Baik secara makro maupun mikro 

pengembangan sumber daya manusia adalah merupakan bentuk 

investasi (human investment). 

  Oleh karena itu pelaksanaan pengembangan sumber daya 

manusia perlu mempertimbangkan beberapa faktor yaitu : 

a. Faktor internal, terdiri dari : 

1) Misi dan tujuan organisasi 

2) Strategi pencapaian tujuan 

3) Sifat dan jenis kegiatan 

4) Jenis teknologi yang digunakan 

b. Faktor eksternal, terdiri dari : 

1) Kebijaksanaan pemerintah 

2) Sosio budaya masyarakat 

3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Notoatmodjo, 
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1998:8) 

  Usaha-usaha pengembangan sumber daya manusia dapat 

diarahkan pada 3 (tiga) sasaran yaitu : ”a. Aspek kognitif, b. Aspek 

psikomotorik dan c. Aspek afektif” (Nimran, 1995:28) 

  Aspek kognitif, yaitu menyangkut kemampuan pikir manusia 

untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan suatu fenomena. 

Dalam kehidupan sehari-hari istilah ini sering disebut dengan 

pengetahuan (knowledge). 

  Aspek psikomotorik, yaitu menyangkut kemampuan manusia 

memanfaatkan anggota fisiknya untuk mengerjakan suatu pekerjaan 

atau menyelesaikan masalah. Dalam kehidupan sehari-hari istilah 

sering disebut dengan keterampilan (skills). 

  Aspek afektif, yaitu menyangkut kemampuan manusia untuk 

menangkap dan menerjemahkan segala sesuatu dengan mata 

hatinya, yang kemudian menjadi pembimbingnya dalam bertindak. 

Dalam kehidupan sehari-hari aspek ini dekat dengan konsep tentang 

moral, mental, etika dan sikap (attitudes). 

  Jadi, dapat dikatakan bahwa : ”Sasaran dari Pengembangan 

Sumber Daya Manusia itu pada dasarnya adalah berkenaan dengan 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap 

(attitudes)”. (Nimran, 1995:28). 

  Metode yang tepat untuk Pengembangan Sumber Daya 

Manusia adalah menyesuaikan dengan kebutuhan, tujuan dan 

kondisi organisasi. Hal ini menjadi tanggung jawab pimpinan puncak 

organisasi atau manajer yang diserahi tugas untuk urusan 

pengembangan sumber daya manusia. 
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  Secara spesifik, pejabat ini bertanggung jawab atas segala 

hal yang berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia, 

seperti menentukan jenis dan kualifikasi jabatan yang akan 

dikembangkan, siapa sasarannya, kapan waktu pelaksanaan, 

metode yang dipergunakan, kurikulum, evaluasi, keberhasilan dan 

sebagainya. 

  Di kalangan pengelola organisasi baik pemerintah maupun 

swasta, sering terdapat persepsi yang membedakan antara 

pelatihan dan pengembangan dalam sumber daya manusia (SDM). 

Pembedaan tersebut pada intinya mengatakan bahwa 

pelatihan dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kemampuan 

para pegawai melaksanakan tugas sekarang, sedangkan 

pengembangan lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas 

kerja para pekerja di masa depan. Akan tetapi sesungguhnya 

pembedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan karena manfaat 

pelatihan yang ditempuh sekarang dapat berlanjut sepanjang karier 

seseorang. Berarti suatu pelatihan dapat mempersiapkannya 

memikul tanggung jawab yang besar di kemudian hari. (Siagian, 

1993:182). 

  Dari penjelasan diatas ditunjukkan bahwa penekanan 

pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan 

tugas sekarang, sedangkan pengembangan menekankan 

peningkatan kemampuan melaksanakan tugas baru dimasa depan. 

Hal ini diadopsikan dari penjelasan program pelatihan dan 
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pengembangan sebagai berikut : 

  ”Program pelatihan diarahkan untuk memelihara dan 

memperbaiki prestasi kerja saat ini, sedangkan program 

pengembangan dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan 

untuk pekerjaan masa depan”. (Stoner et.all., 1996:82) 

  Akan tetapi, karena keterkaitan antara keduanya sangat erat, 

perbedaan aksentuasi tersebut bukanlah hal yang perlu ditonjolkan 

meskipun perlu mendapat perhatian, Dapat pula dikatakan bahwa 

pelatihan adalah suatu bentuk investasi SDM jangka pendek, 

sedangkan pengembangan merupakan investasi SDM jangka 

panjang. 

  Pelatihan dan pengembangan SDM merupakan hal yang tidak 

terpisahkan. Bagi organisasi terdapat paling sedikit 7 (tujuh) manfaat 

atas penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan yaitu : 

a. Peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan, 

antara lain karena tidak terjadinya pemborosan, karena 

kecermatan melaksanakan tugas, tumbuh suburnya kerja sama 

antara berbagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan yang 

berbeda dan bahkan spesialistik, meningkatnya tekad mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan serta lancarnya koordinasi, 

sehingga organisasi bergerak sebagai suatu kesatuan yang bulat 

dan utuh. 

b. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan 

antara lain karena adanya pendelegasian wewenang, interaksi 
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yang didasarkan pada sikap dewasa baik secara teknikal maupun 

intelektual, saling menghargai dan adanya kesempatan bagi 

bawahan untuk berpikir dan bertindak secara inovatif. 

c. Terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan 

tepat karena melibatkan para pegawai yang bertanggung jawab 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional dan tidak 

sekedar diperintahkan oleh para manajer. 

d. Meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam 

organisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi. 

e. Mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan 

gaya manajerial yang partisipatif. 

f. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif yang pada 

gilirannya memperlancar proses perumusan kebijaksanaan 

organisasi dan operasionalnya. 

g. Penyelesaian konflik secara fungsional yang dampaknya adalah 

tumbuh suburnya rasa persatuan dan suasana kekeluargaan di 

kalangan para anggota organisasi. (Siagian, 1993:183). 

  Selain manfaat bagi organisasi, pelaksanaan pelatihan dan 

pengembangan SDM juga bermanfaat bagi organisasi atau SDM 

yang diberi pelatihan dan pengembangan, sehingga terdapat 10 

(sepuluh) manfaat bagi karyawan suatu organisasi, yaitu : 

a. Membantu para pegawai membuat keputusan dengan lebih 

baik. 

b. Meningkatkan kemampuan para pekerja menyelesaikan 
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pelbagai masalah yang dihadapinya. 

c. Terjadinya internalisasi dan operasional faktor-faktor 

motivasional. 

d. Timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk terus 

meningkatkan kemampuan kerjanya. 

e. Peningkatan kemampuan pegawai untuk mengatasi stress, 

frustasi dan konflik yang pada gilirannya memperbesar rasa percaya 

diri sendiri. 

f. Tersedianya informasi tentang berbagai program yang dapat 

dimanfaatkan oleh para pegawai dalam rangka pertumbuhan masing-

masing secara teknikal dan intelektual. 

g. Meningkatkan kepuasaan kerja. 

h. Semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang. 

i. Makin besarnya tekad pekerja untuk lebih mandiri. 

j. Mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru dimasa 

depan. (Siagian, 1993:184) 

  Dari sepuluh manfaat diatas, ternyata bahwa pelaksanaan 

pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi karyawan 

banyak memberikan masukan positif yang berhubungan dengan 

kemauan dan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya, sehingga eksistensi diri dan rasa percaya diri akan 

tumbuh dan terus berkembang yang pada akhirnya mampu 

mendorong prestasi kerja karyawan dan menunjukkan produktivitas 

kerja organisasi itu sendiri. 
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  Agar berbagai manfaat pelatihan dan pengembangan dapat 

dipetik semaksimal mungkin, berbagai langkah perlu ditempuh, 

sebagaimana berikut ini : 

a. Penentuan kebutuhan 

b. Penentuan sasaran 

c. Penetapan isi program 

d. Identifikasi prinsip-prinsip belajar 

e. Pelaksanaan program 

f. Identifikasi manfaat 

g. Penilaian pelaksanaan program. (Siagian, 1993:187) 

  Langkah-langkah yang ditempuh agar berbagai manfaat 

pelatihan dan pengembangan dapat dirasakan semaksimal mungkin, 

didahului dengan penentuan kebutuhan akan dilaksanakannya suatu 

pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM). 

Kebutuhan apakah yang mendesak untuk dilaksanakan sehubungan 

dengan SDM. Kemudian sasaran apakah yang hendak dicapai 

beserta penetapan isi program sesuai dengan kebutuhan dan 

sasaran yang diinginkan. Selanjutnya diidentifikasikan prinsip-prinsip 

belajar yang harus dikerjakan sehubungan dengan isi program yang 

telah disusun, yang diikuti dengan pelaksanaan program beserta 

identifikasi manfaat mampu dihasilkan. Langkah terakhir dari 

program pelatihan dan pengembangan adalah penilaian atas 

pelaksanaan program yang telah dilakukan untuk mengetahui 

perolehan hasil yang telah dicapai. 
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2. Pendidikan dan Pelatihan  

  Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk 

mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk 

mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. 

Pendidikan dan pelatihan dibedakan sebagai berikut : 

Pendidikan (formal) didalam suatu organisasi adalah suatu proses 

pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan oleh 

organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pelatihan (training) 

merupakan bagian dari suatu proses pendidikan, yang tujuannya 

untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus 

seseorang atau kelompok orang. (Notoatmodjo, 1998:25) 

  Pembedaan antara pendidikan dan pelatihan, juga 

dikemukakan oleh ahli lain berikut ini : 

Pelatihan (training) kerap dibedakan dari pendidikan (education). 

Pendidikan dianggap lebih luas lingkupnya. Tujuannya adalah 

mengembangkan individu, biasanya pendidikan dianggap sebagai 

pendidikan formal disekolah, akademi atau perguruan tinggi. 

Edukasi mewakili suatu perluasan individu, sehingga dia dapat 

dipersiapkan untuk menilai berbagai situasi dan memilih respon 

yang paling tepat. Meskipun banyak posisi ahli, semi ahli dan tidak 

ahli membutuhkan pelatihan, posisi penyeliaan dan manajemen 

memerlukan elemen edukasi. (Simamora, 1995:343). 

  Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu 

bentuk investasi. Oleh karena itu setiap organisasi atau instansi 
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yang ingin berkembang, maka pendidikan dan pelatihan bagi 

karyawannya harus memperoleh perhatian besar. Pentingnya 

program pendidikan dan pelatihan bagi suatu organisasi antara lain : 

a. Sumber daya manusia atau karyawan yang menduduki suatu 

jabatan tertentu dalam organisasi, belum tentu mempunyai 

kemampuan yang sesuai dengan persyaratan yang diperlukan 

dalam jabatan tersebut. Hal ini terjadi karena sering seseorang 

menduduki jabatan tertentu bukan karena kemampuannya, 

melainkan karena tersedianya formasi. 

b. Dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi, jelas akan 

mempengaruhi suatu organisasi/instansi. Oleh karena itu jabatan-

jabatan yang dulu belum diperlukan, sekarang diperlukan. 

Kemampuan orang yang akan menempati jabatan tersebut 

kadang-kadang tidak ada. Dengan demikian, maka diperlukan 

penambahan atau peningkatan kemampuan yang diperlukan oleh 

jabatan tersebut. 

c. Promosi dengan suatu organisasi/instansi adalah suatu 

keharusan apabila organisasi itu mau berkembang. Pentingnya 

promosi bagi seseorang adalah sebagai salah satu reward atau 

incentive (ganjaran dan perangsang). Adanya ganjaran dan 

perangsang yang berupa promosi dapat meningkatkan 

produktivitas kerja seorang karyawan. Kadang-kadang 

kemampuan seorang karyawan yang akan dipromosikan untuk 

menduduki jabatan tertentu ini masih belum cukup. Untuk itulah 
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maka diperlukan pendidikan dan pelatihan tambahan. 

d. Dalam masa pembangunan organisasi-organisasi atau instansi-

instansi, baik pemerintah maupun swasta merasa terpanggil 

untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi para 

karyawannya agar diperoleh efektivitas dan efisiensi kerja sesuai 

dengan masa pembangunan. 

  Dari gambaran tentang pendidikan dan pelatihan, dapatlah 

disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses 

pengembangan seseorang melalui kegiatan formal di sekolah. 

Sedangkan pelatihan merupakan suatu kegiatan untuk memperbaiki 

kemampuan kerja seseorang atas teknis pelaksanaan kerja tertentu. 

  Pendidikan dan pelatihan dalam suatu organisasi sebagai 

upaya untuk pengembangan sumber daya manusia adalah suatu 

siklus yang harus terjadi terus menerus. Hal ini terjadi karena 

organisasi itu harus berkembang untuk mengantisipasi perubahan-

perubahan diluar organisasi tersebut. Untuk itu, maka kemampuan 

sumber daya manusia atau karyawan organisasi harus terus 

menerus ditingkatkan seirama dengan kemajuan dan perkembangan 

organisasi. 

Simamora (1995:288) menyatakan ada 7 (tujuh) bidang yang 

merupakan tujuan utama pelatihan yaitu : 

1) Memperbaiki Kinerja  

Hal ini diarahkan bagi para pegawai yang kurang trampil dan 

juga berlaku bagi pegawai baru atau pegawai yang baru 
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dipromosikan yang tidak memiliki keahlian dan kemampuan 

dibidang baru agar kompeten dipekerjakannya. 

2) Memutakhirkan keahlian para pegawai sejalan dengan kemajuan 

teknologi.  

Hal ini dilakukan karena perubahan teknologi menuntut 

perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap kemajuan 

teknologi agar mampu bersaing dengan perusahaan sejenis 

sehingga melalui pelatihan para pegawai dapat secara efektif 

menggunakan teknologi baru untuk  diintegrasikan kedalam 

perusahaan.  

3) Mengurangi waktu belajar bagi pegawai baru supaya menjadi 

kompeten dalam pekerjaan.  

Pelatihan diarahkan agar pegawai baru menjadi “Job 

Competence“ yaitu mencapai output atau hasil kerja dan standar 

kualitas yang diharapkan. 

4) Membantu memecahkan permasalahan operasional.  

Dengan pelatihan diberbagai bidang baik yang dilaksanakan oleh 

perusahaan maupun konsultan luar diharapkan dapat membantu 

pegawai memecahkan masalah organisasional dan 

melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Manajemen 

berkewajiban melatih para pegawainya agar tidak terlantar 

adanya teknologi baru yang belum dikuasainya agar mereka 

tetap bekerja dan memperoleh penghasilan. 
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5) Mempersiapkan pegawai untuk promosi. 

Salah satu cara untuk merekrut, menahan dan memotivasi 

pegawai adalah melalui pengembangan karier secara sistimatis. 

Pelatihan adalah unsur kunci dalam sistem pengembangan 

karier. Pelatihan memberikan jaminan berupa kemampuan kerja 

bagi pegawai yang diberikan promosi. 

6) Mengorientasikan pegawai terhadap perusahaan. 

Pelatihan dilakukan bagi pegawai baru dengan mengorientasikan 

mereka terhadap perusahaan agar mereka memiliki kesan yang 

menyenangkan sehingga puas bekerja dan produktif. Setiap 

pegawai baru yang memasuki perusahaan biasanya 

diperkenalkan dahulu tentang pekerjaan yang akan ditanganinya. 

7) Memenuhi kebutuhan pertumbuhan diri. 

Pelatihan diarahkan bagi pegawai yang berorientasi pada 

prestasi dan suka tantangan terhadap pekerja baru.  

Pelatihan menyediakan aktifitas yang membuahkan efektifitas 

organisasi yang lebih besar dan meningkatkan pertumbuhan 

pribadi bagi semua pegawai. 

  Pengembangan sumber daya manusia khususnya Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 101 

Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai 

negeri sipil, tercantum dalam Bab I Pasal 1 bahwa: ”Pendidikan 

dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disebut Diklat  adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar 

dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil”. 
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Selanjutnya dalam pasal 2 disebutkan tentang tujuan dan sasaran 

diklat yaitu: 

a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap 

untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional 

dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan 

kebutuhan instansi. 

b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai 

pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 

c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang 

berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan 

masyarakat. 

d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam 

melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan 

demi terwujudnya pemerintahan yang baik. 

  Jadi tujuan utama diadakannya pendidikan dan latihan di 

Inspektorat Kabupaten Jeneponto Meningkatkan pengetahuan, 

keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas 

jabatan secara profesional. 

 

3. Komponen-komponen Pelatihan 

  Mangkunegara (2001:44) mengemukakan bahwa komponen-

komponen yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan diklat adalah 

sebagai berikut : 

a. Tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan harus jelas dan 

dapat diukur. 
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b. Pera pelatih (trainers) harus memiliki kualifikasi yang memadai. 

c. Materi pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan 

yang hendak dicapai. 

d. Metode pelatihan dan pengembangan harus sesuai dengan tingkat 

kemampuan pegawai yang menjadi peserta. 

e. Peserta pelatihan dan pengembangan (trainee) harus memenuhi 

persyaratan yang ditentukan 

  Sedangkan Yoder dalam As’ad (2001:67) mengemukakan agar 

training dan pengembangan dapat berhasil dengan baik, maka harus 

diperhatikan delapan faktor sebagai berikut: 

a. Perbedaan individu pegawai 

b. Hubungan dengan jabatan analisis 

c. Motivasi 

d. Partisipasi aktif 

e. Seleksi peserta penataran 

f. Metode pelatihan dan pengembangan 

 
Faktor-faktor tersebut di atas harus diperhatikan pada waktu akan 

memberikan training, sebab faktor-faktor ini mempunyai pengaruh 

terhadap berhasil tidaknya training yang dilaksanakan. 

B. Kinerja Pegawai 

  Kinerja pegawai diidentikkan dengan kinerja karyawan, karena 

pegawai dalam penelitian ini adalah PNS yang merupakan karyawan 

yang bekerja pada kantor pemerintahan. 
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  Kinerja atau disebut juga dengan prestasi kerja adalah : ”Hasil 

kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya”. (Siswanto, 1987:195). 

  Pengertian ini senada dengan yang dikemukakan berikut ini : 

”Kinerja karyawan (employee performance) adalah tingkat terhadap 

mana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan”. 

(Simamora, 1995:325) 

  Untuk meningkatkan kinerja seorang karyawan/pegawai 

diperlukan suatu penilaian kinerja yang disebut dengan performance 

appraisal. Penilaian kinerja pada umumnya mencakup baik aspek 

kualitatif maupun kuantitatif dari pelaksanaan pekerjaan. Penilaian 

kinerja merupakan salah satu fungsi mendasar personalia, yang 

kadang-kadang disebut juga dengan review kinerja, penilaian 

karyawan, evaluasi kinerja, atau rating personalia. Semua istilah 

tersebut berkenaan dengan proses yang sama. 

Penilaian kinerja (performance appraisal) secara keseluruhan 

merupakan proses yang berbeda dari evaluasi pekerjaan (job 

evaluation). Penilaian kinerja berkenaan dengan seberapa baik 

seseorang melakukan pekerjaan yang ditugaskan/diberikan. Evaluasi 

pekerja menentukan seberapa tinggi sebuah pekerjaan berharga bagi 

organisasi, dan dengan demikian, pada rentang berapa gaji harus 

diberikan kepada pekerjaan tersebut. (Simamora, 1995:328) 

  Sehubungan dengan dilakukannya penilaian kinerja karyawan/ 

pegawai baik untuk organisasi pemerintah maupun swasta, diperlukan 

suatu persyaratan sistem penilaian kinerja yang efektif. Adapun 



 26

persyaratan tersebut adalah : 

a. Relevansi (relevance) 

b. Sensitivitas (sensitivity) 

c. Keandalan (reliability) 

d. Kemamputerimaan (acceptability) 

e. Kepraktisan (practicality). (Simamora, 1995:338) 

 Relevansi (relevance) menyiratkan bahwa terdapat : 

a. Kaitan yang jelas antara standar kinerja untuk suatu pekerjaan 

tertentu dan tujuan organisasi, dan 

b. Kaitan yang jelas antara elemen-elemen kerja yang kritis yang 

diidentifikasikan melalui suatu analisis pekerjaan dan dimensi-

dimensi yang akan dinilai pada formulir penilaian. 

  Sensitivitas (sensitivity) menyatakan bahwa suatu sistem 

penilaian kinerja mampu membedakan antara pelaksana yang efektif 

dengan tidak efektif. Jika tidak dan pelaksana terbaik di nilai secara 

tidak berbeda dengan pelaksana terburuk, maka sistem penilaian tidak 

dapat digunakan untuk tujuan administratif apapun, sistem ini akan 

mengurangi motivasi bawahan. 

  Keandalan (reliability) berarti penilaian yang bebas dari 

kelemahan-kelemahan signifikan. Penilaian haruslah berisi 

subyektivitas minimal yang menyebabkan distorsi. Ukuran langsung 

keluaran (output) sangat dapat diandalkan, tetapi ukuran seperti itu 

tidak selalu tersedia atau dapat diterapkan. Untuk memberikan dapat 

yang dapat diandalkan setiap penilai mestilah memiliki kesempatan 
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yang memadai untuk mengamati apa yang telah dikerjakan oleh 

karyawan dan kondisi dimana dia bekerja. 

  Kemamputerimaan (acceptability) adalah persyaratan yang 

paling penting dari semuanya, karena benar bahwa program sumber 

daya manusia haruslah mendapat dukungan dari orang-orang yang 

akan menggunakannya, atau jika tidak keahlian sumber daya manusia 

akan digunakan untuk merintangi mereka. 

  Kepraktisan (practicality) menyatakan bahwa instrumen 

penilaian mudah dipahami dan digunakan oleh manajer dan karyawan. 

  Dalam pemerintahan, penilaian kinerja ini disebut juga dengan 

pengukuran kinerja. Dengan adanya suatu pengukuran kinerja, maka 

kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan 

dievaluasi. 

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan 

yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan untuk berperan sebagai 

mekanisme untuk memberikan penghargaan/hukuman (reward/ 

punishment) akan tetapi pengukuran kinerja berperan sebagai alat 

komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. 

(Lembaga Administrasi Negara, 2000:5) 

    Mangkunegara (2001:67) menggunakan istilah kinerja sama 

dengan prestasi kerja (actual performance). Pengertian kinerja 

(prestasi kerja) adalah "hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 
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dengan tanggung jawab yang diberikan padanya." 

    Lebih lanjut As’ad (2001 : 46) menyatakan bahwa Kinerja 

karyawan merupakan kesuksesan seseorang dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan. Kinerja karyawan pada dasarnya adalah hasil kerja 

seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan 

kemungkinan, misalnya standar, target sasaran atau kriteria yang 

telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. 

Menurut Amstrong dalam Sofian (1998:175) "penilaian prestasi 

kerja merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk 

melaporkan prestasi kerja dan kemampuan dalam suatu periode 

waktu yang lebih menyeluruh, yang dapat digunakan untuk 

membentuk dasar pertimbangan suatu tindakan." 

  Pengukuran kinerja dalam pemerintahan bukanlah suatu 

aktivitas yang baru. Setiap departemen, satuan kerja, dan unit 

pelaksanaan tugas, telah diprogram untuk mengumpulkan informasi 

berupa laporan berkala (triwulan/ semester/tahunan) atas pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi. 

  Pengukuran kinerja penting sebagai alat manajemen untuk : 

a. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang 

digunakan untuk pencapaian kinerja. 

b. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati. 

c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan 

membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan 

tindakan untuk memperbaiki kinerja. 
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d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas 

prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem 

pengukuran kinerja yang telah disepakati. 

e. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam 

rangka upaya memperbaiki kinerja organisasi. 

f. Mengidentifikasikan apakah kepuasaan pelanggan sudah 

terpenuhi. 

g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara 

obyektif. 

i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.  

j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi. (Lembaga 

Administrasi Negara, 2000:3) 

  Berkaitan dengan kinerja karyawan/pegawai dalam suatu 

organisasi pemerintah maupun swasta, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi penilaian kinerja, yaitu : 

a. Karakteristik situasi. 

b. Deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan dan standar kinerja 

pekerjaan. 

c. Tujuan-tujuan penilaian kinerja. 

d. Sikap para karyawan dan manajer terhadap evaluasi. 

(Simamora, 1995:328) 

  Karakteristik situasi, dalam keadaan ini situasi yang dimaksud 

dalah lingkungan, organisasi dan sumber daya yang dimiliki. 
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Lingkungan menempatkan tuntutan-tuntutan organisasi dan para 

karyawannya terhadap produktivitas. Struktur organisasi menentukan 

siapa yang memiliki tanggung jawab untuk penilaian. Sumber daya 

yang dimiliki organisasi mempengaruhi frekuensi, kelengkapan dan 

kecanggihannya. 

  Deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan dan standar kinerja 

pekerjaan. Dalam hal ini analisis pekerjaan haruslah menyertai 

analisis situasional dan bertindak sebagai hati penjuru terhadap 

penilaian kinerja dengan membentuk kriteria terhadap mana individu 

harus dievaluasi. Penilaian kinerja mestilah berhubungan secara 

langsung dengan aktivitas-aktivitas yang ada dalam deskripsi 

pekerjaan. Spesialis sumber daya manusia ataupun para manajer 

dapat menggunakan deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan dan 

standar kinerja untuk merancang format penilaian kinerja. 

  Tujuan-tujuan penilaian kinerja. Tujuan pokok sistem penilaian 

kinerja adalah menghasilkan informasi yang akurat dan valid 

berkenaan dengan perilaku dan kinerja anggota organisasi. Semakin 

akurat dan valid informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian 

kinerja, semakin besar potensi nilainya terhadap organisasi. 

Sedangkan tujuan khususnya adalah melakukan evaluasi (evaluation), 

merupakan basis bagi evaluasi regular terhadap kinerja anggota-

anggota organisasi dan pengembangan (development) dengan sistem 

penilaian kinerja akan memudahkan dilakukannya pengembangan 

pribadi anggota organisasi. 
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  Sikap para karyawan dan manajer terhadap organisasi. Dalam 

kondisi ini dilakukan dengan mengkombinasikan baik aspek evaluasi 

maupun aspek pengembangan. 

  Dalam kaitannya dengan proses penilaian kinerja para 

karyawan/ pegawai, analisis jabatan mempunyai peranan yang 

penting. Melalui analisis jabatan akan diperoleh informasi dan fakta-

fakta yang lengkap mengenai setiap karyawan/pegawai, kedudukan 

dan pekerjaan atau tugasnya didalam suatu organisasi. Disamping itu, 

analisis jabatan juga mempunyai manfaat lain dalam rangka 

pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, antara 

lain : 

a. Pemberian bimbingan kepada para karyawan 

b. Pengenaan sanksi atau tindakan-tindakan disiplin terhadap 

karyawan secara obyektif, apabila diperlukan. 

c. Penentuan tingkat upah dan gaji serta penghasilan lainnya, 

serta insentif-insentif. 

d. Promosi, baik promosi kepangkatan maupun promosi jabatan. 

e. Pengembangan karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 

f. Pemindahan atau mutasi karyawan, baik didalam unit kerjanya 

maupun antara unit kerja dalam organisasinya yang bersangkutan. 

(Notoatmodjo, 1998:140-141) 

  Dalam organisasi yang sudah maju, fungsi analisis jabatan ini 

diserahkan kepada suatu unit tersendiri. Unit ini seyogyanya terdiri 

dari orang-orang yang memang mempunyai kemampuan khusus. Unit 

kerja ini mempunyai peran yang sangat menentukan, karena hasil 
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analisis jabatan yang aplikasinya sangat penting dan luas, bukan saja 

pada penilaian prestasi kerja, melainkan sebagai masukan dalam 

pengembangan sumber daya manusia secara umum. 

  Menurut Handoko (1999:135) guna mengetahui kinerja pegawai 

yang diperlukan kegiatan-kegiatan khusus, yaitu: 

Pertama, identifikasi dimensi kerja yang mencakup semua unsur yang 

akan dievaluasi dalam pekerjaan masing-masing karyawan dalam 

suatu organisasi, dan kedua, penetapan standar kerja, penilaian 

prestasi kerja (Performance Appraisal) adalah suatu proses melalui 

dimana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja 

pegawainya. 

  Selanjutnya (Dharma, 1992 : 142) mengemukakan bahwa 

standar dalam penilaian prestasi kerja mencakup  : 

"1) Kuantitas/jumlah yang harus diselesaikan  

 2) Kualitas/mutu yang dihasilkan 

 3) Ketepatan waktu kerja/sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan." 

   Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan output dari 

proses atau pelaksanaan kegiatan. Hal ini berkaitan dengan jumlah 

output yang dihasilkan. Pengukuran kualitatif output mencerminkan 

pengukuran tingkat kepuasan yaitu seberapa baik penyelesaian 

pekerjaan yang telah dilaksanakan. Pengukuran ketepatan waktu, 

merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang 

menentukan ketepatan waktu dari suatu kejadian. 
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Menurut Umar (1995:266) variabel kinerja terdiri atas 

komponen-komponen:  

a. Mutu pekerjaan 

b. Kejujuran karyawan 

c. Inisiatif 

d. Kehadiran 

e. Sikap 

f. Kerjasama 

g. Keandalan 

h. Pengetahuan tentang pekerjaan 

i. Tanggungjawab 

j. Pemanfaatan waktu 

   Sedangkan menurut Mangkunegara (2001:67) bahwa 

pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui : 

1) Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yaitu 

kesanggupan karyawan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 

2) Penyelesaian pekerjaan melebihi target yaitu apabila karyawan 

menyelesaikan pekerjaan melebihi target yang ditentukan oleh 

organisasi  

3) Bekerja tanpa kesalahan yaitu tidak berbuat kesalahan 

terhadap pekerjaan merupakan tuntutan bagi setiap karyawan. 

 
  Berdasarkan pendapat di atas, maka diperlukan adanya suatu 

ukuran atau standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu untuk 

mengetahui apakah prestasi kerja telah sesuai dengan keinginan yang 
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diharapkan, sekaligus untuk melihat besarnya penyimpangan yang 

terjadi dengan membandingkan antara pekerja secara aktual dengan 

hasil standarnya. 

 

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

  Pada beberapa penelitian terdahulu telah banyak dilakukan 

kajian Sumber Daya Manusia yang dapat digunakan sebagai bahan 

bacaan maupun acuan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang 

dimaksud adalah : 

  Prastoto (2002) dalam penelitiannya yang berjudul : ”Analisis 

Faktor-faktor Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang 

Mempengaruhi Kinerja Pegawai di Kantor Pemerintah Kota Pasuruan”. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa : 

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berupa pelatihan 

pegawai, pendidikan pegawai dan pembinaan pegawai secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai pada 

Kantor Sekretariat Daerah Kota Pasuruan. 

2. Pembinaan pegawai yang merupakan salah satu faktor dari 

Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai pengaruh 

dominan terhadap kinerja pegawai pada kantor sekretariat daerah 

kota Pasuruan. 

3. Dari hasil pengujian dengan melakukan pemisahan jenis kelamin 

pegawai, ditunjukkan bahwa kinerja pria pada kantor sekretariat 

daerah kota Pasuruan secara bersama-sama sangat signifikan 
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dipengaruhi oleh Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri 

dari pelatihan pegawai, pendidikan pegawai dan pembinaan 

pegawai, dibandingkan dengan pegawai wanita. Sedangkan untuk 

pengujian dominasi, bahwa kinerja pada kantor sekretariat daerah 

kota Pasuruan, baik pegawai pria maupun wanita sama-sama 

dominan dipengaruhi oleh pembinaan pegawai. 

  Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah 

fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan 

dan latihan pegawai serta pembinaan pegawai, perbedaannya adalah 

pada penelitian yang sedang dilakukan khusus mengkaji pengaruh 

pendidikan dan latihan terhadap kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten 

Jeneponto. 

  Uria Nanyu Lujen (2000:103) dalam penelitiannya tentang 

pengaruh karakteristik individu dan pelatihan terhadap prestasi kerja 

aparatur (Studi pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Malang) 

menemukan bahwa: 

1. Karakteristik individu dan pelatihan pekerjaan secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja 

pegawai. 

2. Karakteristik individu ternyata berpengaruh dominan terhadap 

prestasi kerja pegawai. 

  Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan upaya 

peningkatan prestasi kerja pegawai melalui pendidikan dan latihan, 

perbedaannya pada penelitian terdahulu mempertimbangkan 
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karakteristik individu sebagai faktor yang ikut menentukan pencapaian 

prestasi kerja sedangkan penelitian yang sedang dilakukan khusus 

mengkaji pengaruh pendidikan dan latihan terhadap kinerja pegawai 

Inspektorat Kabupaten Jeneponto. 

  Moh Ilham (1998:104) melakukan penelitian tentang motivasi kerja 

pendidikan dan pelatihan serta pengaruhnya terhadap kinerja karyawan 

Perusahaan Rokok PT. HM. Sampoerna Tbk Malang. Dari penelitian yang 

dilakukan ditemukan bahwa: 

1. Motivasi kerja memberikan kontribusi yang besar dalam 

melaksanakan pekerjaan dengan perincian karakteristik individu 

sebesar 50% responden memberikan jawaban memiliki minat dan 

kemampuan dalam melaksanakan tugas ;  53% responden menjawab 

sangat terkait dengan karakteristik pekerjaan yang ada serta 50% 

memberi jawaban karakteristik organisasi membantu dalam 

kelancaran pelaksanaan tugas.  

2. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan 

mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja 

karyawan.. 

  Persamaan penelitian yang sedang dilakukan adalah upaya 

peningkatan prestasi kerja pegawai melalui pendidikan dan latihan, 

perbedaannya pada penelitian terdahulu mempertimbangkan motivasi 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sebagai faktor yang ikut 

menentukan pencapaian prestasi kerja sedangkan penelitian yang 

sedang dilakukan lebih dititikberatkan pada pengembangan sumber 
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daya manusia dari aparatur yang bekerja di lingkungan Inspektorat 

Kabupaten Jeneponto melalui pendidikan dan latihan agar 

menghasilkan kinerja pegawai yang berkualitas, yang mampu 

memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Gambar 1 
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Pelatihan menurut Notoadmodjo dan Simamora dan Teori Kinerja menurut 

Simamora dan Siswanto) dan Studi Empiris (Manajemen SDM, 

Pengembangan SDM dan Manfaat Pelatihan dan Pengembangan SDM), 

maka dibuatlah Rumusan Masalah kemudian setelah itu dibuat Hipotesis 

sebagai kesimpulan sementara dan setelah itu dengan menggunakan analisa 

kuantitatif dalam penelitian, maka diperoleh Hasil Penelitian/Kesimpulan. 

Hasil Penelitian tersebut dapat digunakan untuk Ilmu Pengetahuan dan 

Implementasi dalam pelaksanaannya di lapangan. 

 

E. Hipotesis Penelitian 

  Berdasarkan kerangka pemikiran di atas berikut ini ditunjukkan 

model hipotesis penelitian sehubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

Gambar 2 
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Materi Diklat (X1) 
- Kesesuaian Materi (X1.1) 
- Manfaat Diklat (X1.2) 
 

Instruktur Diklat (X2) 
- Kemampuan Instruktur (X2.1) 
- Kualifikasi Instruktur (X2.2) 

Metode Diklat (X3) 
- Metode yang digunakan (X3.1) 
- Dukungan Fasilitas (X3.2) 

Kinerja Pegawai (Y) 
- Inisiatif 
- Mutu atau Kualitas Hasil Kerja 
- Pencapaian Target 
- Kedisiplinan 
- Tanggung Jawab 
- Hubungan Kerja Sama 
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Berdasarkan model hipotesis penelitian di atas, dapatlah disusun 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Pendidikan dan Pelatihan yang terdiri dari Materi, Instruktur dan 

Metode berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Inspektorat Kabupaten 

Jeneponto. 

2. Metode Diklat mempunyai pengaruh dominan terhadap Kinerja 

Pegawai Inspektorat Kabupaten Jeneponto. 

 

F. Definisi Operasional Variabel  

  Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

diklasifikasikan dalam bentuk variabel bebas dan variabel terikat. Adapun 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari indikator-indikator 

serta dioperasionalkan menjadi butir-butir pertanyaan. 

1. Variabel bebas 

a. Materi diklat (X1) merupakan persepsi responden tentang 

pemilihan materi dalam pelaksanaan diklat. 

Indikator dari materi diklat adalah : 

1)  Kesesuaian materi (X1.1) 

Merupakan persepsi responden tentang kesesuaian antara 

materi dengan sasaran diklat. Butir pertanyaan yang digunakan 

adalah : 

   a) Kesesuaian materi dengan sasaran diklat (X1.1.1) 

b)  Kelengkapan bahan/referensi diklat (X1.1.2) 

Nilai skor indikator materi diklat diperoleh dari rata-rata skor 
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butir pertanyaan. 

2)  Manfaat diklat (X1.2) 

Manfaat diklat merupakan persepsi responden terhadap 

manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan diklat. Butir 

pertanyaan yang digunakan adalah : 

a) Manfaat terhadap peningkatan kemampuan pegawai dalam 

mengemban tugas dan tanggung jawab (X1.2.1) 

b) Manfaat materi diklat dalam peningkatan pengetahuan 

(X1.2.2) 

 Nilai skor indikator manfaat diklat diperoleh dari rata-rata skor 

butir pertanyaan. Sehingga nilai skor variabel materi diklat 

diperoleh dari rata-rata skor kedua indikator. 

b. Instruktur (X2)  

   Merupakan persepsi responden tentang instruktur yang 

menyampaikan materi kepada peserta diklat, indikator yang 

digunakan adalah : 

1) Kemampuan instruktur (X2.1) menunjukkan kemampuan 

instruktur dalam menyampaikan materi diklat. Butir pertanyaan 

yang digunakan terdiri dari: 

a) Kemampuan instruktur terhadap materi yang diberikan. (X-

2.1.1) 

b) Pengetahuan dan kecakapan instruktur (X2.1.2) 

Nilai skor indikator kemampuan instruktur diperoleh dari rata-

rata skor butir pertanyaan. 
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2) Kualifikasi instruktur (X2.2) merupakan kualifikasi yang dimiliki 

instruktur tentang materi diklat yang dilaksanakan. Butir 

pertanyaan yang digunakan terdiri dari: 

a) Kualifikasi instruktur dengan materi dan tujuan diklat (X2.2.1) 

b) Penyampaian materi (X2.2.2) 

 Nilai skor indikator kualifikasi insturktur diperoleh dari rata-rata 

skor butir pertanyaan. Sehingga nilai skor variabel trainers 

diperoleh dari rata-rata skor kedua indikator 

c. Metode pelatihan (X3) adalah metode belajar mengajar yang 

digunakan dalam pemberian diklat kepada pegawai.  

Indikator yang digunakan terdiri dari: 

1) Metode yang digunakan (X3.1) merupakan metode yang dipilih 

dalam menyampaikan materi kepada peserta diklat, butir 

pertanyaan yang digunakan yaitu: 

 a) Metode belajar mengajar yang digunakan sesuai dengan 

kemampuan peserta pelatihan (X3.1.1) 

b) Aneka ragam metode yang digunakan instruktur mampu 

memotivasi peserta pelatihan (X3.1.2) 

 Nilai skor indikator metode yang digunakan diperoleh dari rata-

rata skor butir pertanyaan. 

2) Kelengkapan fasilitas (X3.2) merupakan dukungan fasilitas 

selama pelaksanaan training seperti sarana pengajaran dan 

alat peraga. Butir pertanyaan yang digunakan yaitu: 

a) Kelengkapan fasilitas dalam pelaksanaan diklat (X3.2.1) 

b) Lokasi atau tempat diadakan diklat (X3.2.2) 
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Nilai skor indikator kelengkapan fasilitas diperoleh dari rata-rata 

skor butir pertanyaan. Sehingga nilai skor variabel trainers 

diperoleh dari rata-rata skor kedua indikator 

Metode pengukuran data dari masing-masing indikator variabel 

yang diperoleh dari kuesioner adalah menggunakan skala Likert 

dengan memberikan skor antara 1 s/d 5  pada masing-masing pilihan 

jawaban. Semakin tinggi  skornya semakin tinggi peringkat 

kualitasnya.  

2. Variabel Terikat: Kinerja pegawai (Y) 

  Kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dicapai para pegawai 

dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, dengan 

indikator inisiatif, kualitas hasil kerja, pencapaian target, kedisiplinan, 

tanggung jawab, dan hubungan kerja sama. 

  Berikut ini ditunjukkan dalam matriks yang berisi variabel, 

indikator beserta butir pertanyaan dari indikator variabel penelitian, 

untuk memudahkan pengamatan dan dilakukannya analisis lebih 

lanjut. 
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Tabel 1. Variabel, Indikator dan Butir Pernyataan 
 

Variabel Indikator Butir-butir Pernyataan No. 
Butir 

Materi pendidikan 
(X1) 

1. Kesesuaian materi (X1.1) 
 
 
 

 Kesesuaian materi diklat 
dengan sasaran diklat 

 Kelengkapan 
bahan/referensi diklat 

1 
 

2 
 

2. Manfaat diklat (X1.2)  Manfaat terhadap 
peningkatan kemampuan 
pegawai dalam 
mengemban tugas dan 
tanggung jawab 

 Manfaat materi diklat 
dalam peningkatan 
pengetahuan 

3 
 
 
 

4 
 

 

Trainers (X2) 1. Kemampuan instruktur 
(X2.1) 

 Penguasaan terhadap 
materi diklat 

 Pengetahuan dan 
kecakapan instruktur 

5 
 

6 

2. Kualifikasi instruktur (X2.2)  Kualifikasi instruktur 
dengan materi dan tujuan 
diklat 

 Penyampaian materi 

7 
 

8 

Metode (X3) 1. Metode yang digunakan 
(X3.1) 

 Metode belajar mengajar 
yang digunakan sesuai 
dengan kemampuan 
peserta diklat 

 Aneka ragam metode yang 
digunakan instruktur 
mampu memotivasi 
peserta pelatihan 

9 
 
 
 

10 

2. Dukungan fasilitas (X3.2)   Kelengkapan fasilitas 
dalam pelaksanaan diklat 

 Lokasi atau tempat 
diadakan diklat 

11 
 

12 

Kinerja Pegawai 
(Y) 

1. Inisiatif  
 
 
 
 

 Pegawai selalu cekatan 
dalam mengatasi setiap 
kendala atau kesulitan 
yang dihadapi dalam 
melaksanakan tugas 

 Pegawai selalu berupaya 
mencari upaya atau 
menggali ide-ide tentang 
pelaksanaan pekerjaan 
yang lebih baik 

13 
 
 
 

14 

2. Mutu atau kualitas hasil 
kerja 

 Pegawai selalu berusaha 
melakukan pekerjaan 
sebaik mungkin dan tidak 
melakukan kesalahan 

 Pegawai  selalu berusaha 
menambah keahlian dan 
pengetahuannya 

15 
 
 
 

16 
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3. Pencapaian target  Pekerjaan yang dapat 
diselesaikan pegawai 
selalu mencapai target 

 Pegawai dapat 
menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan waktu yang 
ditetapkan 

17 
 
 

18 

 4. Kedisiplinan  
 

 Pegawai selalu datang 
kerja tepat waktu serta 
pulang kerja sesuai 
dengan peraturan yang 
ditetapkan  

 Jika pegawai keluar pada 
saat jam kerja selalu 
meminta ijin 

19 
 
 
 

20 

5. Tanggung jawab   Pegawai menyadari bahwa 
keberhasilan pekerjaan 
akan menentukan 
keberhasilan organisasi, 
sehingga selalu berupaya  
menyelesaikan pekerjaan 
dengan baik 

 Pegawai memiliki 
kesadaran untuk saling 
membantu di antara 
sesama pegawai dalam 
penyelesaian pekerjaan 

21 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 

6. Hubungan kerja sama   Pegawai dapat 
menciptakan dan membina 
hubungan kerja sama 
yang baik dengan sesama 
pegawai 

 Pegawai dapat 
menciptakan dan membina 
hubungan kerja sama 
yang baik dengan atasan 

23 
 
 
 

24 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Jeneponto, 

dimana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, 

dokumentasi, dan survey yang dilakukan mulai bulan Februari – Mei 

2013. 

  Penelitian ini dilakukan kepada sejumlah pegawai Inspektorat 

Kabupaten Jeneponto yang telah mengikuti diklat dalam kurun waktu 3 

tahun terakhir yaitu sebanyak 32 orang untuk menilai apakah ada 

pengaruh diklat yang diikuti terhadap kinerja pegawai yang bersangkutan. 

 

      B. Desain Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan penelitian penjelasan 

(explanatory research) dengan menggunakan metode survei yaitu 

penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan hubungan kausal antara 

variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Singarimbun, 1987:5). Data 

yang berhubungan dengan variabel penelitian dikumpulkan secara cross 

section dari responden dengan menggunakan kuesioner. Penelitian 

penjelasan juga memuat deskripsi dalam uraiannya, berguna untuk 

menghasilkan konstruk atas suatu fenomena berdasarkan model 

hubungan yang diturunkan dari kajian teoritik.  

Alasan utama menggunakan penelitian eksplanatori berhubungan 
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dengan pemilihan hipotesis yang dilakukan. Melalui uji hipotesis yang 

dilakukan, penulis berharap dapat menjelaskan pengaruh antara variabel 

bebas dan variabel terikat, sekaligus deteksi pengaruh yang paling kuat 

antar variabel tersebut. 

 

     C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

 1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Inspektorat 

Kabupaten Jeneponto yang telah mengikuti Diklat. Adapun jumlah 

pegawai Inspektorat Kabupaten Jeneponto yang telah mengikuti Diklat 

menurut jabatan terdiri dari : Inspektur Kabupaten 1 orang, Sekretaris 

sebanyak 1 orang, Inspektur Pembantu Wilayah sebanyak 4 orang, 

Kepala Seksi sebanyak  12  orang, Kepala Sub Bagian sebanyak 3 

orang, Auditor sebanyak 3 orang dan Staf sebanyak 22 orang.  Jumlah 

Populasi keseluruhan adalah 46 pegawai. Gambaran dari populasi 

pegawai Inspektorat Kabupaten Jeneponto dapat dijelaskan pada 

tabel 2 berikut ini : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47

Tabel 2. Data Populasi Pegawai Inspektorat Kabupaten Jeneponto 
Tahun 2013 

 
No. Jabatan Golongan/Ruang Jumlah 
1. Inspektur 

Kabupaten 
IV/b 1 

2. Sekretaris IV/b 1 
3. Inspektur Pembantu 

Wilayah 
IV/b 
IV/a 

2 
2 

4. Kepala Sub Bagian III/d 
III/c 

1 
2 

5. Kepala Seksi III/d 
III/c 
III/b 

2 
8 
2 

6. Auditor IV/b 
III/d 

1 
2 

7. Staf IV/a 
III/b 
III/a 
II/b 
II/a 
I/d 

1 
6 

11 
2 
1 
1 

JUMLAH 46 
Sumber: Inspektorat Kabupaten Jeneponto, 2013. 

 

2.  Teknik Pengambilan Sampel 

  Adapun jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus 

Slovin (Umar, 2001:108) sebagai berikut: 

  n = 2Ne1
N


 

dimana: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Persentase tingkat kesalahan pengambilan sampel yang dapat 

diterima, dalam penelitian ini ditentukan 10% (0,1). 

Jadi besarnya sampel dapat dihitung sebagai berikut: 
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  n  =  2(0,1) 461
46


 

   = 
46,01

46


 = 31,5 dibulatkan 32 orang 

 Karena  sampel yang diteliti terdiri dari beberapa bagian jabatan, 

maka teknik pengambilan sampel menggunakan metode Proportionate 

Stratified Random Sampling, yaitu pengambilan sampel secara 

proporsional pada masing-masing jabatan. Selanjutnya karena dalam 

penelitian ini subyek penelitian adalah karyawan dan atasan dimana 

karyawan akan dijadikan sebagai sumber pengumpulan data tentang 

metode diklat, trainers, dan metode diklat sedangkan atasan sebagai 

sumber pengumpulan data tentang kinerja pegawai, maka khusus 

untuk Inspektur Kabupaten tidak dimasukkan sebagai sampel. 

  Adapun penentuan proporsi sampel untuk masing-masing 

jabatan disajikan pada tabel 3 berikut: 

Tabel 3.  Proporsi Alokasi Sampel Berdasarkan Jabatan 
 

No Jabatan Jumlah Perhitungan Sampel 

1. Sekretaris 1 32 x 
46
1

 1 

2. Inspektur 
Pembantu Wilayah  4 32 x 

46
4

 3 

3. Kepala Sub Bagian 3 32 x 
46
3

 2 

4. Kepala Seksi 12 32 x 
46
12

 9 

5. Auditor 3 32 x 
46
3

 2 

6. Staf 22 32 x 
46
22

 15 

JUMLAH 46  32 
Sumber: Inspektorat Kabupaten Jeneponto, 2013. 
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       D. Teknik Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Kuesioner (angket) berbentuk daftar pertanyaan terbuka yang diisi 

oleh responden. Kuesioner dibagikan kepada responden untuk diisi 

dan dikembalikan lagi kepada peneliti untuk dianalisis, sehingga akan 

diketahui kesesuaian antara hipotesis yang telah disusun dengan hasil 

yang diperoleh di lapangan. 

2. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 

mendukung data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Data yang 

diperoleh melalui dokumentasi ini meliputi gambaran umum 

Inspektorat Kabupaten Jeneponto, karakteristik pegawai Inspektorat 

Kabupaten Jeneponto, data tentang diklat yang telah dilaksanakan. 

  Penggunaan kuesioner sebagai instrumen penelitian, harus 

dilakukan uji coba kuesioner yaitu uji Validitas dan Reliabilitas sehingga 

instrumen yang digunakan mampu mengumpulkan data yang valid dan 

reliabel. 

1. Uji Validitas 

Validitas menunjukkan tingkat kemampuan instrumen penelitian 

mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas ini dilaksanakan untuk 

melihat sejauh mana instrumen yang digunakan dapat betul-betul 

mengukur apa yang hendak diukur (Ancok, 1997:17). Metode yang 

digunakan adalah Korelasi Product Moment dengan cara 

mengkorelasikan skor jawaban pada setiap butir pertanyaan dengan 
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skor total 

  2222XY
)Y(Y N )X(X N

)Y( )X(XY Nr



  

Keterangan:   

rxy : korelasi 

X  : skor jawaban setiap item  

Y  : skor total    

n   : jumlah subjek uji coba 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten bila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang 

sama, dengan alat pengukur yang sama (Ancok, 1997:25). 

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode 

Alpha Cronbach (Nurgiyantoro, 2000 : 310) dengan rumus sebagai 

berikut  : 

 r = 
1 - k

k







 
2

2

 - 1

  

 Keterangan  : 

 r = Koefisien reliabilitas 

 k = Jumah butir pertanyaan  

 i2 = varian butir pertanyaan 

 2 = varian skor tes 

 Instrumen dikatakan reliabel bilamana koefisien reliabilitasnya 



 51

minimal 0,60 (Nurgiyantoro, 2000:312). Adapun perhitungan untuk 

pengujian reliabilitas dilaksanakan dengan bantuan program komputer 

SPSS 19. 

 

             E. Teknik Analisis Data  

  Sebagaimana diuraikan pada bagian awal bab ini bahwa desain 

penelitian yang digunakan adalah berusaha menjelaskan hubungan 

hubungan kausal antara variabel bebas dengan variabel terikat melalui 

pengujian hipotesis, selain itu termasuk di dalamnya deskripsi tentang 

variabel-variabel penelitian, oleh karena itu teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis analisis regresi.  

1. Analisis Deskriptif 

  Penggunaan analisis deskriptif ini untuk mengungkap 

gambaran data empiris secara deskriptif dengan cara 

menginterpretasikan hasil pengolahan data melalui tabulasi frekuensi 

serta mengungkap kecenderungan data dilihat dari mean atau rata-

rata. Hasil analisis deskriptif berguna untuk mendukung interpretasi 

terhadap hasil analisis dengan teknik analisis regresi. 

2. Uji Asumsi Klasik  

    Penggunaan analisis regresi sebagai model analisis harus 

memenuhi asumsi klasik sehingga diperoleh estimator linier tidak bias 

atau akurat. Asumsi klasik yang diuji dalam penelitian ini guna 

terpenuhinya estimator yang tidak bias terdiri dari multikolinieritas, 

heteroskedastisitas dan normalitas. 
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a. Multikolineritas 

  Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sangat 

kuat (sempurna) antar variabel bebas dalam regresi. Model regresi 

mengasumsikan tidak adanya multikolineritas atau tidak adanya 

hubungan (korelasi) yang sempurna antara variabel bebas yang 

satu dengan variabel bebas yang lain. Untuk mendeteksi adanya 

multikolinieritas dapat dilakukan dengan cara melihat nilai koefisien 

korelasi antar variabel bebas, dimana jika nilai terdapat korelasi 

yang sangat kuat (r > 0,9) maka terdapat gejala multikolinieritas 

dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada atau tidak ada 

multikolinieritas dapat dilakukan dengan cara melihat nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) pada masing-masing variabel bebas. Nilai VIF 

lebih kecil dari 10 maka dalam model regresi tidak terdapat gejala 

multikolinieritas (Sumodiningrat, 1999:286). 

b. Heroskedastisitas 

      Heteroskedastisitas berarti variasi (varian) residual tidak 

sama untuk semua pengamatan, atau semakin besarnya residual 

untuk pengamatan yang semakin banyak. Model regresi linier 

mengasumsikan bahwa varian residual bersifat konstan atau sama 

untuk berbagai pengamatan. Gejala heteroskedastisitas diuji 

menggunakan metode Rank Spearman Correlation dengan cara 

menghitung korelasi antara nilai absolut residual sebagai variabel 

terikat dengan setiap variabel bebas. Jika masing-masing variabel 

bebas tidak berkorelasi secara signifikan pada  = 0,05 dengan 
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nilai residual maka dalam regresi tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas.  

e. Normalitas (Kenormalan Nilai Residual) 

    Salah satu asumsi dalam penggunaan model regresi adalah 

data berdistribusi normal atau residual menyebar di sekitar nol. Jika 

nilai residual menyebar normal maka persamaan regresi yang 

diperoleh cukup baik. Uji normalitas dilakukan dengan metode 

Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria jika nilai signifikansi lebih 

besar dari  = 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi.  

3. Analisis Regresi 

   Analisis regresi digunakan menganalisis pengaruh variabel 

materi diklat, trainers, dan metode diklat terhadap kinerja pegawai, 

maka model yang dipergunakan adalah Regresi Linier Berganda, yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

 Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

 Dimana  : 

Y = Variabel kinerja 

X1 = Variabel materi diklat 

X2 = Variabel trainers 

X3 = Variabel metode diklat 

bi =   Koefisien regresi  

e = Variabel (kesalahan) error 

a = Konstanta  
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a. Uji F 

   Pengujian terhadap model regresi menggunakan Uji F, 

dengan kriteria jika hasil Uji F signifikan pada  = 0,05 maka 

variabel bebas dapat menjelaskan perubahan variabel terikat, atau 

model yang digunakan tepat. Rumus Uji F sebagai berikut  : 

Fhitung = 
MSE
MSR   

  Keterangan  : 

MSR = Mean Square Regression (rata-rata kuadrat regresi) 

MSE = Mean Square Error (rata-rata kuadrat error) 

Kriteria pengujian: 

Ho : b1= b2 = b3= 0 

Ha : b1 b2  b3 0 

Pengujian melalui uji F adalah membandingkan nilai Fhitung dengan 

Ftabel atau dengan melihat nilai probabilitas pada derajat siginifikan 

5%. 

1) Fhitung > Ftabel atau apabila probabilitas < 5% maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, artinya variabel materi diklat, trainers, dan 

metode diklat berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

2)  Fhitung  Ftabel atau apabila probabilitas kesalahan  5% maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, artinya variabel materi diklat, trainers, 

dan metode diklat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

  Selanjutnya ketepatan model regresi ditunjukkan dengan 

melihat angka koefisien determinasi (R2) yang menunjukkan 
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kemampuan variabel bebas  dalam menjelaskan perubahan 

variabel terikat. Semakin besar nilai R2 (mendekati satu) maka 

peranan variasi variabel bebas terhadap variabel terikat semakin 

besar, sebaliknya semakin kecil nilai R2 (mendekati nol) maka 

peranan variasi variabel bebas terhadap variabel variasi terikat 

semakin kecil.  

b. Uji t 

   Uji t digunakan untuk menguji keberartian pengaruh masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus uji t 

sebagai berikut  : 

 thitung  = b
Se b

i

i( )
  

Kriteria pengujian dinyatakan dengan  : 

Ho : bi = 0 

Ha : bi  0 

Keterangan  : 

thitung =  nilai thitung 

bi  =  koefisien regresi 

Se (bi) =  standar deviasi dari bi  

Apabila thitung > ttabel atau thitung < - ttabel  (probabilitas < 0,05) maka 

hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, 

artinya secara parsial variabel bebas berpengaruh nyata terhadap 

variabel terikat pada tingkat kesalahan 5% ( = 5%). 

Sebaliknya apabila -ttabel  thitung   ttabel (probabilitas > 0,05) maka 



 56

hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak, 

artinya secara parsial variabel bebas berpengaruh nyata terhadap 

variabel terikat pada tingkat kesalahan 5% ( = 5%). 

  

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

     A. Kesimpulan 

  Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1.  Berdasarkan hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa materi diklat, 

trainers dan metode diklat berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai, artinya bahwa manfaat diadakannya diklat berupa 

peningkatan kinerja pegawai sangat dipengaruhi oleh diklat baik 

materinya, tenaga instrukturnya, maupun pemilihan metode diklat yang 

digunakan.  
2. Metode diklat merupakan variabel yang berpengaruh dominan 

terhadap kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Jeneponto, jadi 

keberhasilan diklat yang ditujukan untuk peningkatan kinerja pegawai 

sangat ditentukan bagaimana pemilihan metode diklat. 

      

      B. Saran-saran 

  Saran-saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Disarankan untuk pemakaian metode diklat yang sesuai dengan 

situasi, hal ini dapat dilakukan dengan alternatif metode campuran 

antara ceramah, tanya jawab, diskusi, studi kasus, rule playing, sosio 

drama, maupun simulasi.  
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2. Hendaknya dalam pemilihan instruktur diklat lebih diperhatikan lagi 

tentang kemampuan menyampaikan materi serta kesesuaian 

kualifikasi instruktur dengan materi diklat. Hal ini dimaksudkan agar 

penyampaian materi diklat kepada peserta diklat dapat lebih efektif, 

mudah diterima, dan bermanfaat bagi peserta diklat. 

3. Pendayagunaan potensi pegawai yang telah mengikuti diklat lebih 

ditingkatkan lagi, sehingga kemampuan, keterampilan dan sikap 

pegawai yang diperoleh dari diklat benar-benar dapat memberikan 

sumbangan terhadap organisasi. 

4. Penentuan peserta diklat juga harus disesuaikan dengan hasil analisis 

pegawai, dimana pegawai yang telah berusia lanjut dan mendekati 

masa pensiun hendaknya tidak perlu diikutkan dalam diklat, dengan 

pertimbangan agar tidak terjadi pemborosan biaya. 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan   Peraturan   Daerah  Kabupaten Jeneponto  

Nomor  4  Tahun 2008 Tanggal 7 Nopember 2008 tentang 

Pembentukan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Jeneponto, dimana dalam Peraturan Daerah tersebut menyebutkan 

bahwa Inspektorat Kabupaten Jeneponto merupakan unsur staf 

Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur Kabupaten 

yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris 

Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 

3 Peraturan Daerah dimaksud, Inspektorat Kabupaten mempunyai 

tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan 

pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Inspektorat 

Kabupaten Jeneponto mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dibidang pengawasan 
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c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 

pengawasan 

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengawasan 

e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dibidang pengawasan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas 

dan fungsinya 

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Jeneponto yang 

tertuang pada pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 terdiri 

dari 1 (satu) orang Inspektur membawahi 1 (satu) orang Sekretaris dan 

4 (empat) orang Inspektur Pembantu Wilayah.  

Tugas Pokok seorang Sekretaris yaitu tugas pokok menyiapkan 

bahan penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan 

serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada 

semua unsur lingkup Inspektorat Kabupaten. 

Sekretaris Inspektorat membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian 

yaitu : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2) Sub Bagian Program 

3) Sub Bagian Keuangan 

Tugas Pokok seorang Inspektur Pembantu Wilayah yaitu 

Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan 

pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 
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dan kasus-kasus pengaduan dibidang pembangunan, pemerintahan 

dan kemasyarakatan pada Wilayahnya. 

Inspektur Pembantu Wilayah (IRBAN) terdiri atas Wilayah I - IV 

yang dibagi berdasarkan wilayah ruang lingkup pemeriksaan. IRBAN I 

- IV membawahi masing-masing 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu : 

a. Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan Wilayah I – IV 

b. Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan Wilayah I – IV 

c. Seksi Pengawasan Bidang Kemasyarakatan Wilayah I - IV 

Tenaga Fungsional yang ada di Inspektorat terdiri atas Auditor 

sebanyak 3 (tiga) orang yang terbagi atas 1 (satu) orang Auditor Ahli 

Madya dan 2 (dua) orang Auditor Ahli Muda yang bertanggung jawab 

langsung kepada Inspektur Kabupaten. 

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, masing-

masing Bagian pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto didukung oleh 

sejumlah pegawai,  sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4 berikut ini. 
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Tabel  4. Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Jeneponto 
Berdasarkan Pangkat/Golongan 

 
No. Jabatan Golongan Jumlah 
1 Inspektur  IV/b 1 
2 Sekretaris IV/b 1 

3 Inspektur Pembantu IV/b 
IV/a 

2 
2 

4 Kepala Sub Bagian III/d 
III/c 

1 
2 

5 Kepala Seksi 
III/d 
III/c 
III/b 

2 
8 
2 

6 Auditor IV/b 
III/d 

1 
2 

7. Staf IV/a 
III/b 
III/a 
II/b 
II/a 
I/d 

1 
6 

11 
2 
1 
1 

JUMLAH 46 
Sumber: Inspektorat Kabupaten Jeneponto, 2013. 
 

  Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa jumlah 

pegawai secara keseluruhan pada masing-masing bagian di 

Inspektorat Kabupaten Jeneponto sebanyak 46 orang, yang 

menduduki Inspektur 1 orang, Sekretaris 1 orang, Inspektur Pembantu 

sebanyak  4 orang, jabatan Kepala Sub Bagian 3 orang, Kepala Seksi 

12 orang, Auditor sebanyak 3 orang dan sebagai Staf sebanyak 22 

orang. 

2. Karakteristik Pegawai Inspektorat Kabupaten Jeneponto 

  Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa 

jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Jeneponto adalah 46 pegawai.  
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a. Pegawai menurut Tingkat Pendidikan 

Adapun jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel  5. Pegawai Inspektorat Kabupaten Jeneponto Menurut 
Tingkat Pendidikan 

 
Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

SLTP 
SMU 
S-1 
S-2 

1 
3 

29 
13 

2,17 
6,52 

63,04 
28,26 

Jumlah 46 100,00 
Sumber: Inspektorat Kabupaten Jeneponto, 2013. 
   

  Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa 

tingkat pendidikan pegawai Inspektorat Kabupaten Jeneponto 

paling rendah adalah SLTP yaitu 2,17% dan pendidikan tertinggi 

adalah S-2 sebanyak 28,26%, adapun tingkat pendidikan paling 

banyak yang dimiliki pegawai adalah pendidikan S-1 yaitu 63,04%.  

b. Pegawai menurut Pangkat/Golongan 

  Adapun jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten 

Jeneponto berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel 

6. 

  Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa mayoritas 

pegawai memiliki golongan kepangkatan antara III/a sampai 

dengan III/c, dan pegawai paling banyak yaitu 23,91% adalah 

golongan III/a.  
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Tabel  6. Pegawai Inspektorat Kabupaten Jeneponto Menurut 
Pangkat/ Golongan 

 
Pangkat/Golongan Jumlah Persentase 

IV/b 
IV/a 
III/d 
III/c 
III/b 
III/a 
II/b 
II/a 
I/d 

5 
3 
5 

10 
8 

11 
2 
1 
1 

10,46 
6,52 

10,46 
21,73 
17,39 
23,91 
4,34 
2,17 
2,17 

Jumlah 46 100,00 
Sumber: Inspektorat Kabupaten Jeneponto, 2013. 

 
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

  Instrumen penelitian berupa kuesioner sebelum digunakan 

sebagai alat pengumpul data, dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitasnya, dimana dalam uji coba ini 

dilakukan terhadap 32 responden.  

a. Hasil uji validitas 

  Pengukuran validitas pada instrumen menggunakan metode 

korelasi Product Moment dengan cara melakukan analisis korelasi 

antara skor tiap-tiap butir pertanyaan dengan total skornya. Nilai 

korelasi yang dimaksud adalah nilai korelasi yang telah dikoreksi, 

hal ini disebabkan jumlah butir pertanyaan yang digunakan kurang 

dari 30 (Ancok, 1997:22). Jika butir pertanyaan berkorelasi secara 

signifikan dengan total skor (nilai korelasi > nilai korelasi tabel), 

maka butir pertanyaan dinyatakan valid. Hasil uji validitas dan 

reliabilitas disajikan pada tabel 7 berikut ini: 
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Tabel 7. Hasil Uji Validitas  

Variabel Butir Nilai Korelasi r tabel Keterangan 
 

X1 
X1.1 
X1.2 
X1.3 

0,683 
0,664 
0,641 

0,296 
0,296 
0,296 

Valid 
Valid 
Valid 

 
 

X2 

X2.1 
X2.2 
X2.3 
X2.4 

0,657 
0,442 
0,765 
0,819 

0,296 
0,296 
0,296 
0,296 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
 

X3 

X3.1 
X3.2 
X3.3 
X3.4 

0,737 
0,786 
0,608 
0,646 

0,296 
0,296 
0,296 
0,296 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
Y 

Y1 
Y2 
Y3 
Y4 
Y5 
Y6 
Y7 
Y8  
Y9 
Y10 

0,695 
0,597 
0,569 
0,448 
0,609 
0,777 
0,824 
0,534 
0,508 
0,349 

0,296 
0,296 
0,296 
0,296 
0,296 
0,296 
0,296 
0,296 
0,296 
0,296 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: Data primer diolah (Lampiran 3) 
 

  Hasil uji validitas pada tabel 7 nampak bahwa semua 

pertanyaan bernilai valid sehingga dapat digunakan dalam daftar 

pertanyaan (kuesioner).  

b. Uji Reliabilitas 

  Pengujian reliabilitas dilakukan untuk butir-butir yang sudah 

valid. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode 

Alpha Cronbach, dan instrumen dinyatakan reliabel jika nilai Alpha 

Cronbach  paling tidak mencapai 0,6 (Nurgiyantoro, 2000:312). 
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Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien Reliabilitas Alpha Keterangan 
X1 
X2 

X3 

Y 

0,858 
0,840 
0,846 
0,781 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

Sumber: Data primer diolah (Lampiran 3). 
 
  Berdasarkan tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa 

reliabilitas butir pada masing-masing variabel memiliki nilai di atas 

0,6 sehingga butir pertanyaan yang digunakan dinyatakan reliabel. 

 

      B. Analisis Hasil Penelitian 

1. Analisis Deskriptif 

  Deskripsi variabel penelitian merupakan uraian tentang sebaran 

jawaban hasil penyebaran kuesioner sehingga dapat diketahui 

tanggapan responden terhadap butir-butir pertanyaan yang diajukan. 

a. Materi Diklat (X1) 

  Materi diklat merupakan persepsi responden tentang 

pemilihan materi dalam pelaksanaan diklat yang diukur dengan 

indikator kesesuaian materi diklat dan manfaat materi diklat. Variasi 

tanggapan responden terhadap butir-butir pertanyaan materi diklat 

disajikan pada tabel 9 berikut: 
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Tabel 9. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Materi Diklat 

(X1) 

Butir 
Kategori/Skor Jumlah 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % f % 
X1.1 - - - - 1 3,1 23 71,9 8 25 32 100 
X1.2 1 3,1 - - 1 3,1 25 78,1 5 15,6 32 100 
X1.3 1 3,1 - - 1 3,1 14 43,8 16 50 32 100 

Mean 
Median 
Stdev 
Modus

Min 
Max 

4,38 
4,50 
0,453 
5 
3 
5 

Sumber: Data primer diolah (Lampiran 5) 
 
X1.1 = Kesesuaian materi diklat dengan sasaran diklat 
X1.2 = Kelengkapan bahan/referensi diklat 
X1.3 = Manfaat dari diklat 
 

  Berdasarkan frekuensi tanggapan responden tentang materi 

diklat untuk indikator kesesuaian materi diklat dapat diketahui 

sebanyak 1 responden (3,1%) menyatakan cukup setuju bahwa 

materi yang disampaikan sesuai dengan sasaran dilaksanakannya 

diklat, selanjutnya 23 responden (71,9%) menyatakan setuju, dan 8 

responden (25%) menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menganggap materi diklat yang 

selama ini diikuti telah sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai 

dari dilaksanakannya diklat. Pada dasarnya dilaksanakannya diklat 

karena adanya tujuan atau sasaran tertentu yang ingin dicapai, 

sehingga pemilihan materi diklat akan mendasarkan pada tujuan 

atau sasaran yang ingin dicapai, dalam hal ini materi diklat yang 

selama ini dilaksanakan di lingkungan Inspektorat Kabupaten 
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Jeneponto berdasarkan penilaian responden telah sesuai dengan 

sasaran diklat. 

  Tanggapan responden tentang kelengkapan bahan/referensi 

materi yang mendukung materi diklat, terdapat 1 responden (3,1%) 

menyatakan tidak  setuju bahwa bahan/referensi sudah lengkap, 1 

responden (3,1%) menyatakan cukup setuju, 25 responden (78,1%) 

menyatakan setuju, dan 5 responden (15,6%) menyatakan sangat 

setuju. Ternyata sebagian besar responden setuju bahwa 

pelaksanaan diklat telah dilengkapi bahan/referensi materi yang 

mendukung materi diklat, dengan demikian pegawai yang mengikuti 

diklat dapat menambah pengetahuan serta dapat melengkapi 

materi yang disampaikan oleh instruktur diklat.  

  Tanggapan responden bahwa diklat bermanfaat terhadap 

peningkatan kemampuan pegawai dalam mengemban tugas dan 

tanggung jawab, sebanyak 1 responden (3,1%) menyatakan tidak 

setuju, 1 responden (3,1%) menyatakan cukup setuju, 14 

responden (43,8%) menyatakan  setuju dan 16 responden (50%) 

menyatakan sangat setuju. Berarti sebagian besar responden 

menganggap bahwa diklat yang dilaksanakan akan bermanfaat 

bagi peningkatan kemampuan pegawai dalam mengemban tugas 

dan tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan diadakannya 

diklat pada umumnya adalah untuk meningkatkan kemampuan 

pegawai dalam bidang pekerjaannya, berdasarkan variasi jawaban 
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responden tersebut dapat diketahui bahwa diklat bermanfaat 

terhadap peningkatan kemampuan pegawai. 

  Jika dilihat dari deskriptif statistik diperoleh nilai mean 4,38 

dengan deviasi standar 0,453 sedangkan median 4,50 adapun 

modus adalah 5, jadi dapat dikatakan mayoritas responden 

menganggap materi yang diberikan dalam telah sesuai dengan 

tujuan diklat.  Pendidikan dan latihan merupakan proses 

penyampaian materi kepada peserta diklat berkaitan dengan 

bidang pekerjaan, jadi materi merupakan unsur penting yang akan 

menentukan keberhasilan diklat, tujuan diklat berupa peningkatan 

kemampuan peserta diklat dapat tercapai jika materi yang diberikan 

dalam diklat memang benar-benar dibutuhkan, dan bersifat up to 

date.  

b. Trainers (X2) 

  Trainers atau instruktur diklat merupakan persepsi 

responden tentang instruktur yang menyampaikan materi kepada 

peserta diklat diukur dengan indikator kemampuan instruktur, dan 

kualifikasi instruktur. Variasi tanggapan responden terhadap butir-

butir pertanyaan trainers disajikan pada tabel 10 berikut: 
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Tabel 10. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Trainers (X2) 

Butir 
Kategori/Skor Jumlah 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % f % 
X2.1 - - - - 1 3,1 24 75 7 21,9 32 100 
X2.2 - - - - 4 12,5 20 62,5 8 25 32 100 
X2.3 - - 1 3,1 5 15,6 14 43,8 12 37,5 32 100 
X2.4 - - - - 8 25 17 53,1 7 21,9 32 100 

Mean 
Median 
Stdev 
Modus 

Min 
Max 

4,19 
4,00 
4 
4 
3 
5 

Sumber: Data primer diolah (Lampiran 5) 
 
X2.1 = Penguasaan materi instruktur 
X2.2 = Pengetahuan luas dan kecakapan instruktur 
X2.3 = Kualifikasi instruktur 
X2.4 = Penyampaian materi instruktur 
 

  Berdasarkan frekuensi tanggapan responden tentang 

trainers (instruktur) diklat untuk indikator penguasaan materi 

instruktur dapat diketahui sebanyak 1 responden (3,1%) 

menyatakan cukup setuju bahwa instruktur diklat benar-benar 

menguasai materi diklat yang dilaksanakan, selanjutnya 24 

responden (75%) menyatakan setuju, dan 7 responden (21,9%) 

menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan sebagian besar 

responden menganggap instruktur menyatakan menguasai materi 

disampaikan dalam diklat. 

  Tanggapan responden tentang instruktur telah memiliki 

pengetahuan dan memiliki kecakapan dalam meyampaikan materi 

diklat, sebanyak 4 responden (12,5%) menyatakan cukup setuju,  

20 responden (62,5%) menyatakan setuju, dan 8 responden (25%) 

menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan sebagian besar 
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responden setuju bahwa instruktur telah memiliki pengetahuan 

yang luas tentang materi diklat.  

  Tanggapan responden bahwa instruktur diklat memiliki 

kualifikasi yang sesuai dengan materi dan tujuan diklat, sebanyak 1 

responden (3,1%) menyatakan kurang setuju, 5 responden (15,6%) 

menyatakan cukup setuju, 14 responden (43,8%) menyatakan 

setuju dan  12 responden (37,5%) yang menyatakan sangat setuju. 

Berarti sebagian besar responden menganggap sudah sesuainya 

kualifikasi yang dimiliki instruktur dengan materi dan tujuan 

pelaksanaan diklat. 

  Tanggapan responden bahwa instruktur dapat 

menyampaikan materi diklat dengan lancar dan menarik, sebanyak 

8 responden (25%) menyatakan cukup setuju, 17 responden 

(53,1%) menyatakan setuju dan hanya 7 responden (21,9%) yang 

menyatakan sangat setuju. Berarti sebagian besar responden 

menganggap instruktur mampu menyampaikan materi diklat 

dengan lancar dan menarik. 

   Jika dilihat dari deskriptif statistik diperoleh nilai mean 4,19 

dengan deviasi standar 4 sedangkan median 4 adapun modus 

adalah 4, jadi dapat dikatakan mayoritas responden menganggap 

trainers telah memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai. 

Peranan instruktur untuk mencapai keberhasilan diklat adalah 

sangat besar, sebab sebagus apapun materi dan tujuan diklat, jika 

instruktur sebagai sebagai orang yang menyampaikan materi masih 
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kurang mampu baik maka materi yang disampaikan akan sulit 

diterima oleh peserta diklat. Peran instruktur dalam menghidupkan 

suasana diklat juga akan memotivasi peserta diklat untuk terus 

mengikuti secara serius penyampaian materi diklat, hal ini tentu 

akan mempengaruh keberhasilan diklat itu sendiri. 

c. Metode diklat (X3) 

  Metode diklat merupakan metode belajar mengajar yang 

digunakan dalam pemberian diklat kepada pegawai diukur dengan 

indikator metode yang digunakan, dan kelengkapan fasilitas. 

Variasi tanggapan responden terhadap butir-butir pertanyaan 

metode diklat disajikan pada tabel 11 berikut: 

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Metode 

Diklat (X3) 

Butir 
Kategori/Skor Jumlah 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % f % 
X3.1 1 3,1 3 9,4 7 21,9 18 56,3 3 9,4 32 100 
X3.2 - - 3 9,4 1 3,1 26 81,3 2 6,3 32 100 
X3.3 - - 1 3,1 7 21,9 17 53,1 7 21,9 32 100 
X3.4 1 3,1 - - 5 15,6 23 71,9 3 9,4 32 100 

Mean 
Median 
Stdev 
Modus 

Min 
Max 

3,94 
4,00 
0,487 
4 
2 
5 

Sumber: Data primer diolah (Lampiran 5) 
 
X3.1 = Metode yang digunakan 
X3.2 = Aneka ragam metode 
X3.3 = Fasilitas yang memadai 
X3.4 = Lokasi diklat 
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  Berdasarkan frekuensi tanggapan responden tentang 

metode diklat untuk indikator metode yang digunakan dapat 

diketahui sebanyak 1 responden (3,1%) menyatakan tidak setuju 

bahwa metode belajar mengajar dalam diklat disesuaikan dengan 

kemampuan peserta diklat, selanjutnya 3 responden (9,4%) 

menyatakan kurang setuju, 7 responden (21,9%) menyatakan 

cukup setuju, 18 responden (56,3%) menyatakan setuju dan 3 

responden (9,4%) menyatakan sangat setuju. Jadi sebagian besar 

responden setuju bahwa metode yang digunakan disesuaikan 

dengan kemampuan peserta diklat, artinya setiap diklat memiliki 

metode yang berbeda disesuaikan dengan tujuan dan peserta diklat 

itu sendiri. 

  Tanggapan responden tentang metode yang digunakan 

dalam diklat beraneka ragam, sebanyak 3 responden (9,4%) 

menyatakan kurang setuju, 1 responden (3,1%) menyatakan cukup 

setuju, 26 responden (81,3%) menyatakan setuju, dan 2 responden 

(6,3%) menyatakan sangat setuju. Jadi sebagian besar responden 

menganggap bahwa metode yang digunakan dalam penyampaian 

materi diklat telah beraneka ragam sehingga dapat mengurangi 

kejenuhan dalam mengikuti diklat, dan diklat menjadi lebih menarik. 

  Tanggapan responden tentang kelengkapan fasilitas, 

sebanyak 1 responden (3,1%) menyatakan kurang setuju bahwa 

diklat yang pernah diikuti telah dilengkapi dengan fasilitas yang 

memadai, 7 responden (21,9%) menyatakan cukup setuju, 17 
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responden (53,1%) menyatakan setuju dan 7 responden (21,9%) 

yang menyatakan sangat setuju. Berarti sebagian besar responden 

menganggap bahwa fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan 

diklat telah memadai dan mendukung pelaksanaan diklat. 

  Tanggapan responden bahwa lokasi dan tempat 

diadakannya diklat sesuai dengan materi dan tujuan diadakannya 

diklat, sebanyak 1 responden (3,1%) menyatakan tidak setuju, 5 

responden (15,6%) menyatakan cukup setuju, 23 responden 

(71,9%) menyatakan setuju dan 3 responden (9,4%) yang 

menyatakan sangat setuju. Berarti sebagian besar responden 

menganggap bahwa pemilihan lokasi dan tempat diadakannya 

diklat disesuaikan dengan materi dan tujuan diklat. 

  Jika dilihat dari deskriptif statistik diperoleh nilai mean 3,94 

dengan deviasi standar 0,487 sedangkan median 4,00 adapun 

modus adalah 4, jadi dapat dikatakan mayoritas responden 

menganggap pemilihan metode diklat sudah tepat. Jadi dalam 

pelaksanaan diklat pemilihan metode diklat harus selalu 

disesuaikan dengan materi dan tujuan dari diadakannya diklat, atau 

suatu diklat akan memiliki metode yang berbeda dengan diklat 

berikutnya, dan dalam hal ini ternyata metode diklat yang 

digunakan selama ini dianggap sudah tepat oleh sebagian besar 

responden. 

d. Kinerja Pegawai (X3) 

  Kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dicapai para 

pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, 

dengan indikator inisiatif, kualitas hasil kerja, pencapaian target, 
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kedisiplinan, tanggung jawab, dan hubungan kerja sama. Variasi 

penilaian atasan terhadap kinerja pegawai disajikan pada tabel 12 

berikut: 

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Kinerja Pegawai (Y) 

Butir 
Kategori/Skor Jumlah 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % f % 
Y1 1 3,1 1 3,1 6 18,8 22 68,8 2 6,3 32 100 

Y2 - - 1 3,1 2 6,3 22 68,8 7 21,9 32 100 
Y3 

 
- - - - 2 6,3 22 68,8 8 25 32 

 
100 

 
Y4 - - - - 5 15,6 18 56,3 9 28,1 32 100 
Y5 - - - - 9 28,1 20 62,5 3 9,4 32 100 
Y6 1 3,1 2 6,3 8 25 18 56,3 3 9,4 32 100 
Y7 - - 1 3,1 1 3,1 19 59,4 11 34,4 32 100 

100 
Y8 - - - - 5 15,6 22 68,8 5 15,6 32 100 
Y9 - - - - 4 12,5 21 65,6 7 21,9 32 100 

100 
Y10 - - - - 4 12,5 19 59,4 9 28,1 32 100 

Mean 
Median 
Stdev 
Modus 

Min 
Max 

4,19 
4,00 
0,490 
4 
3 
5 

Sumber: Data primer diolah (Lampiran 5) 
Y1  = Cekatan dalam mengatasi setiap kesulitan  
Y2  = Berupaya mencari jalan atau menggali ide 
Y3  = Berusaha menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin 
Y4  = Berusaha menambah keahlian dan pengetahuan 
Y5  = Dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai target 
Y6  = Selalu datang kerja tepat waktu  
Y7  = Menyadari keberhasilan pekerjaan terhadap organisasi 
Y8  = Memiliki kesadaran saling membantu 
Y9  = Menciptakan dan membina kerja sama antara pegawai 
Y10  = Menciptakan dan membina kerja sama dengan atasan 
  

  Berdasarkan frekuensi penilaian atasan terhadap kinerja 

pegawai di Inspektorat Kabupaten Jeneponto dapat diketahui 

sebanyak 1 atasan (3,1%) menyatakan tidak  setuju bahwa 

pegawai selalu cekatan dalam mengatasi setiap kendala atau 

kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan pekerjaan, 
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selanjutnya 1 atasan (3,1%) menyatakan kurang setuju, 6 atasan 

(18,8%) menyatakan cukup setuju, 22 atasan (68,8%) menyatakan 

setuju dan 2 atasan (6,3%) menyatakan sangat setuju. Ternyata 

sebagian besar pegawai cekatan dalam mengatasi setiap kesulitan 

yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan. Walaupun 

demikian tetapi masih banyak pegawai yang kurang cekatan dalam 

mengatasai kesulitan yang dihadapi, hal ini disebabkan setiap 

menghadapi kesulitan pegawai biasanya langsung 

mengkonsultasikan kepada atasan. 

  Tanggapan atasan bahwa pegawai selalu mencari upaya 

atau menggali ide-ide tentang pelaksanaan pekerjaan yang lebih 

baik, sebanyak 1 atasan (3,1%) menyatakan kurang setuju, 2 

atasan (6,3%) menyatakan cukup setuju, 22 atasan (68,8%) 

menyatakan setuju, dan 7 atasan (21,9%) menyatakan sangat 

setuju. Jadi sebagian besar atasan menganggap bahwa pegawai 

selalu berupaya dapat melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya, 

walaupun masih terdapat pegawai yang puas dengan rutinitas 

pekerjaan sehari-hari, dan tidak berusaha mencari cara agar dapat 

menyelesaikan pekerjaan secara efektif. 

  Penilaian atasan bahwa pegawai selalu berusaha 

menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin dan berusaha tidak 

melakukan kesalahan dapat diketahui sebanyak 2 atasan (6,3%) 

menyatakan cukup setuju, 22 atasan (68,8%) menyatakan setuju 

dan 8 responden (25%) menyatakan sangat setuju. Ternyata 



 75

sebagian besar pegawai telah berusaha menyelesaikan pekerjaan 

sebaik mungkin dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan 

dalam menjalankan tugasnya. 

  Tanggapan atasan bahwa pegawai selalu berusaha 

menambah keahlian dan pengetahuan yang berkaitan dengan 

pekerjaan, terdapat  5 responden (15,6%) menyatakan cukup 

setuju, 18 responden (56,3%) menyatakan setuju, dan 9 responden 

(28,1%) menyatakan sangat setuju, berarti sebagian besar atasan 

menganggap bahwa pegawai berusaha menambah keahlian dan 

pengetahuannya sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

sebaik-baiknya. 

  Tanggapan atasan bahwa pegawai selalu dapat 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang ditetapkan, 

terdapat 9 atasan (28,1%) menyatakan cukup setuju, 20 atasan 

(62,5%) menyatakan setuju, dan 3 atasan (9,4%) menyatakan 

sangat setuju, berarti atasan menganggap bahwa pekerjaan yang 

ditargetkan dapat dipenuhi atau dapat diselesaikan oleh sebagian 

besar pegawai. 

  Tanggapan atasan tentang pegawai selalu datang tepat 

waktu dan pulang kerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, 

terdapat 1 atasan (3,1%) menyatakan tidak setuju, 2 atasan (6,3%) 

menyatakan kurang setuju, 8 atasan (25%) menyatakan cukup 

setuju, 18 atasan (56,3%) menyatakan setuju, dan 3 atasan (9,4%) 

menyatakan sangat setuju, ternyata masih relatif banyak pegawai 



 76

yang kedisiplinannya masih kurang, dimana pegawai sering 

terlambat atau bahkan pulang kerja sebelum waktu yang telah 

ditetapkan. 

  Tanggapan atasan tentang pegawai menyadari bahwa 

keberhasilan pekerjaan akan menentukan keberhasilan organisasi, 

terdapat 1 atasan (3,1%) menyatakan kurang setuju, 1 atasan 

(3,1%) menyatakan cukup setuju, 19 atasan (59,4%) menyatakan 

setuju, dan 11 atasan (34,4%) menyatakan sangat setuju, ternyata 

sebagian besar pegawai telah menyadari bahwa hasil pekerjaannya 

akan menentukan keberhasilan organisasi secara keseluruhan, 

sehingga memiliki tanggung jawab untuk dapat menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik. 

  Selanjutnya penilaian atasan bahwa pegawai memiliki 

kesadaran untuk saling membantu di antara sesama pegawai 

dalam menyelesaikan pekerjaan, terdapat 5 atasan (15,6%) 

menyatakan cukup setuju, 22 atasan (68,8%) menyatakan setuju, 

dan 5 atasan (15,6%) menyatakan sangat setuju, ternyata sebagian 

besar pegawai telah memiliki kesadaran untuk saling membantu di 

antara sesama pegawai demi keberhasilan pekerjaan secara 

keseluruhan, terdapat kesadaran bahwa suksesnya pekerjaan tidak 

dapat dilepaskan dari koordinasi yang baik di antara rekan kerja 

yang saling terkait. 

  Tanggapan atasan tentang pegawai dapat menciptakan dan 

membina hubungan kerja sama yang baik dengan sesama 
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pegawai, terdapat 4 atasan (12,5%) menyatakan cukup setuju, 21 

atasan (65,6%) menyatakan setuju, dan 7 atasan (21,9%) 

menyatakan sangat setuju, ternyata sebagian besar pegawai 

mampu menciptakan dan membina hubungan kerja sama yang baik 

dengan sesama pegawai, hal ini tentunya akan ikut menentukan 

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. 

  Selanjutnya penilaian atasan bahwa pegawai mampu 

menciptakan dan membina hubungan kerja sama yang baik dengan 

atasan, terdapat 4 atasan (12,5%) menyatakan cukup setuju, 19 

atasan (59,4%) menyatakan setuju, dan 9 atasan (28,1%) 

menyatakan sangat setuju, ternyata sebagian besar pegawai juga 

mampu membina hubungan kerja sama yang baik dengana 

atasannya. 

2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

  Penggunaan analisis regresi sebagai model analisis harus 

memenuhi beberapa asumsi klasik. Asumsi klasik (asumsi dasar) 

dalam model regresi diperlukan untuk menghasilkan penaksir yang 

tidak bias, terpenuhinya asumsi dasar maka penaksiran koefisien yang 

diperoleh tidak bias, sebaliknya jika asumsi dasar tidak terpenuhi 

mengakibatkan penaksiran koefisiennya menjadi bias yang pada 

akhirnya dapat menimbulkan interpretasi dan kesimpulan yang salah. 

a. Hasil Uji Multikolinieritas 

  Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan linier yang sempurna antar variabel bebas, 
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model regresi mengasumsikan tidak adanya hubungan linier yang 

sempurna antar variabel bebas. Pendeteksian terhadap 

multikolinieritas dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

dari hasil analisis regresi, jika nilai VIF > 5 maka terdapat derajat 

multikolinieritas yang tinggi (Sumodiningrat, 1999:286). Hasil 

pengujian multikolinieritas dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 13. Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel VIF Keterangan 
X1 

X2 

X3 

1,560 
1,711 
2,122 

Tidak terjadi Multikolinieritas 
Tidak terjadi Multikolinieritas 
Tidak terjadi Multikolinieritas 

Sumber: Data primer diolah (Lampiran 6) 

  Hasil uji mulitikolineritas pada tabel 13 dapat diketahui 

bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai VIF < 5, hal ini 

menunjukkan bahwa di antara variabel bebas tidak terdapat 

hubungan yang sempurna, dengan demikian dapat dikatakan tidak 

terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi. 

  Multikolinieritas dalam model regresi juga dapat dilihat dari 

nilai koefisien korelasi antar variabel bebas, jika antara variabel 

bebas berkorelasi sempurna (r > 0,9) menunjukkan adanya 

multikolinieritas. Adapun nilai koefisien korelasi antar variabel 

bebas yaitu X1 dengan X2 sebesar -0,179, antara variabel X1 

dengan X3 sebesar 0,454, dan antara X2 dengan X3 sebesar 0,354, 

karena tidak ada korelasi yang sangat sempurna (r > 0,9) di antara 

variabel bebas berarti tidak terdapat gejala multikolinieritas dalam 

model regresi. 
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b. Heteroskedastisitas 

  Model regresi mengasumsikan tidak adanya 

heteroskedastisitas atau variasi residual harus sama untuk semua 

pengamatan. Gejala heteroskedastisitas diuji dengan metode Rank 

Spearman Correlation antara nilai absolut residual dengan variabel 

bebas. Jika masing-masing variabel bebas tidak berkorelasi 

signifikan dengan absolut residual pada taraf  = 0,05 maka dalam 

model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji 

heteroskedastisitas dapat disajikan pada tabel 14 sebagai berikut: 

Tabel 14. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 

Korelasi 
antara rs Sig. Keputusan 

X1-e 

X2-e 

X3-e 

-0,179 

0,354 

0,454 

0,329 

0,071 

0,400 

tidak terjadi Heteroskedastisitas 

tidak terjadi Heteroskedastisitas 

tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber: Data primer diolah (lampiran 6) 
 
 Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa masing-

masing variabel bebas tidak berkorelasi signifikan dengan nilai 

absolut residual ditunjukkan nilai signifikansi masing-masing 

variabel > 0,05, berarti residual konstan, tidak mengikuti perubahan 

variabel bebas, sehingga asumsi tidak adanya heteroskedastisitas 

dalam model regresi terpenuhi. 

 Pengujian heteroskedastisitas dapat pulat dilakukan dengan 

grafik (Scatterplot), dimana apabila sebaran data membentuk pola 

tertentu menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas dalam 

model regresi.  
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Gambar 1. Scatterplot (Uji Heteroskedastisitas) 

Scatterplot

Dependent Variable: Y

Regression Standardized Residual

3210-1-2

R
eg

re
ss

io
n 

St
an

da
rd

iz
ed

 P
re

di
ct

ed
 V

al
ue

3

2

1

0

-1

-2

-3

 

 Berdasarkan Scatterplot di atas ternyata sebaran data tidak 

membentuk pola tertentu, dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. 

e. Normalitas (Kenormalan Nilai Residual) 

    Salah satu asumsi dalam penggunaan model regresi adalah 

data berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan metode 

Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria jika nilai signifikansi lebih besar 

dari  = 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi, hasil uji normalitas 

dengan metode Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Z = 0,414 

dengan nilai signifikan = 0,809 berarti lebih besar dari 0,05 jadi 

asumsi normalitas terpenuhi.  
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3. Analisis Regresi 

 Analisis regresi digunakan untuk menganalisis pengaruh antara 

materi diklat, trainers, dan metode diklat terhadap kinerja pegawai di 

Inspektorat Kabupaten Jeneponto disajikan pada tabel 15 berikut: 

Tabel 15. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi  
 

Variabel Bebas B t Prob. Keterangan 

 Materi Diklat (X1) 0,491 -0,994 0,012 Signifikan 

 Trainers (X2) 0,767 1,876 0,000 Signifikan 

 Metode Diklat (X3) 0,814 2,157 0,000 Signifikan 

 Konstanta 0,331    

Variabel Terikat: Kinerja pegawai (Y) 
Multiple R = 0,416 
Adjusted R2 = 0,354 
F  = 6,658 
Prob.  = 0,000 
Ftabel ( = 0,05) = 2,76 
ttabel   ( = 0,05) = 2,00 

Sumber: Data primer diolah (lampiran 6) 

 Berdasarkan hasil analisis sebagaimana disajikan pada tabel 14 

di atas maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai 

berikut: 

Y = 0,331 + 0,491 X1 + 0,767 X2 + 0,814 X3  

 Koefisien regresi materi diklat sebesar 0,491 menunjukkan 

bahwa materi diklat memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai, artinya semakin sesuai materi diklat dengan tujuan dan 

sasaran diadakannya diklat maka akan berpengaruh terhadap 

peningkatan kinerja pegawai. 
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 Koefisien regresi trainers sebesar 0,767 menunjukkan bahwa 

trainers (instruktur) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai, 

artinya semakin tinggi kemampuan instruktur dalam penyampaian 

materi diklat serta kualifikasi yang sesuai materi diklat akan 

menyebabkan peningkatan kinerja karyawan. 

 Koefisien regresi metode diklat sebesar 0,814 menunjukkan 

bahwa metode diklat pengaruh positif terhadap kinerja pegawai, artinya 

semakin tepat metode yang digunakan dalam diklat akan berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja pegawai. 

4. Uji Hipotesis 

a. Hasil Uji Hipotesis 1 (Uji F) 

  Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan Uji F pada taraf  = 

0,05 berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Fhitung = 28,097 

sedangkan nilai  Ftabel = 2,76 jadi Fhitung > Ftabel dengan probabilitas 

0,000 lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak, berarti materi diklat, 

trainers, dan metode diklat secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai, dengan demikian hipotesis I diterima.  

  Adapun kemampuan materi diklat, trainers, dan metode 

diklat dalam menjelaskan variasi kinerja pegawai sebesar 54,1%, 

ditunjukkan dari nilai Adjusted R Square  sebesar 0,354 berarti 

sisanya sebesar 45,9% variasi kinerja pegawai ditentukan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti seperti motivasi kerja, kepemimpinan, 

kebijakan organisasi, dan lingkungan kerja. 
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b. Uji hipotesis 2 (Uji t) 

  Pengujian hipotesis 2 yaitu menentukan variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai dilakukan dengan 

Uji t, yaitu untuk menguji keberartian koefisien regresi secara 

parsial, sehingga dapat dibandingkan variabel mana yang 

berpengaruh signifikan dan dominan terhadap kinerja pegawai. 

Hasil Uji t dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Materi Diklat (X1)  

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh koefisien regresi 

sebesar 0,491 dengan nilai thitung = 2,587 sedangkan nilai pada 

taraf α = 0,05 nilai t tabel = 2,00 sehingga thitung > ttabel dengan 

probabilitas sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05, jadi teruji bahwa 

materi diklat memiliki pengaruh positif dan yang signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

2) Trainers (X2)  

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh koefisien regresi 

trainers sebesar 0,767 dengan nilai thitung = 4,090 sedangkan 

nilai pada taraf α = 0,05 nilai t tabel = 2,00 sehingga thitung > ttabel 

dengan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, jadi 

teruji bahwa trainers memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

3) Metode diklat (X3)  

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh koefisien regresi 

metode diklat sebesar 0,814 dengan nilai thitung = 4,123 
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sedangkan nilai pada taraf α = 0,05 nilai t tabel = 2,00 sehingga 

thitung > ttabel dengan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 

0,05, jadi teruji bahwa metode diklat memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

  Berdasarkan hasil Uji t tersebut di atas dapat diketahui 

bahwa masing-masing variabel bebas secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai, dan metode diklat dengan 

koefisien regresi sebesar 0,814 adalah yang terbesar dan 

signifikan, dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan 

metode diklat berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai 

diterima. Sehingga pengaruh variabel bebas terhadap kinerja 

secara berurutan adalah metode diklat, trainers, dan terakhir materi 

diklat.   

  Metode diklat merupakan variabel yang berpengaruh 

dominan terhadap kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten 

Jeneponto, jadi keberhasilan diklat yang ditujukan untuk 

peningkatan kinerja pegawai sangat ditentukan bagaimana 

pemilihan metode diklat, dimana metode yang digunakan harus 

sesuai dengan jenis dan tujuan diklat yang dilaksanakan, sehingga 

keberhasilan diklat dapat tercapai. 

 

        C. Pembahasan 

    Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat diketahui tentang 

pendidikan dan latihan di Inspektorat Kabupaten Jeneponto dilihat dari 
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materi, trainers, dan metode diklat. Materi diklat merupakan bahan, topik, 

atau hal yang dibicarakan dalam diklat, berdasarkan tanggapan 

responden dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

menganggap materi diklat yang pernah diikuti sudah sesuai dengan tujuan 

diklat, serta memiliki manfaat terhadap peningkatan kemampuan pegawai. 

Materi diklat merupakan salah satu faktor penting terhadap keberhasilan 

diklat berupa peningkatan kemampuan dan kecakapan pegawai dalam 

pekerjaan, oleh karena itu penentuan materi harus tepat sesuai dengan 

kebutuhan peserta diklat. Penentuan materi diklat dilakukan dengan 

mengadakan analisis kebutuhan diklat para peserta, dengan demikian 

materi diklat berguna sebagai peta dalam mendeteksi dan menetapkan 

suatu materi yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan diklat  

peserta, sebab setiap diklat memiliki tujuan dan target peserta sendiri-

sendiri. Jika materi yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan 

peserta diklat maka peserta diklat akan memperoleh manfaat dari 

pelaksanaan diklat tersebut. 

  Unsur lain yang menentukan keberhasilan diklat adalah instruktur 

(trainers), yaitu orang yang membantu peserta diklat untuk menambah 

pengetahuan, dan meningkatkan kecakapan serta keterampilan mereka 

melalui kegiatan diklat. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat 

diketahui bahwa instruktur yang selama ini memberikan materi dan 

memandu peserta diklat dinilai kurang mampu dan memiliki kualifikasi 

yang kurang tepat dengan diklat yang dilaksanakan, hal ini ditunjukkan 
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masih banyak responden yang berpendapat kurang setuju terhadap 

kemampuan dan kualifikasi instruktur. 

  Pendidikan dan latihan merupakan kegiatan belajar, akan terjadi 

perubahan dalam hal pengetahuan, sikap, perilaku, kecakapan, dan 

keterampilan menjadi lebih baik, yang diakibatkan adanya interaksi antara 

peserta diklat dengan kegiatan diklat, dengan demikian dibutuhkan kerja 

sama yang baik antara trainers (instruktur) dengan peserta diklat. 

  Instruktur diklat bisa berasal dari dalam maupun dari luar lembaga 

dan haruslah orang yang ahli dan pakar dalam bidang atau materi diklat 

yang akan disampaikan kepada peserta diklat. Kenyataan yang ada di 

Inspektorat Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan diklat, seringkali 

instruktur adalah orang yang menguasai materi secara teori tetapi masih 

kurang dalam hal praktek, atau terjadi sebaliknya seorang instruktur 

adalah seorang praktisi yang sangat menguasai praktek, tetapi 

penguasaan materi relatif kurang, hal inilah yang menyebabkan sebagian 

besar responden menganggap instruktur diklat masih kurang kompeten. 

  Unsur ketiga yang menentukan keberhasilan diklat adalah metode 

diklat, yaitu merupakan cara yang ditempuh dan langkah-langkah yang 

diambil untuk mencapai tujuan diklat, dalam hal ini metode belajar 

mengajar yang digunakan dalam pemberian diklat kepada pegawai. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat diketahui bahwa metode diklat 

di Inspektorat Kabupaten Jeneponto menurut sebagian besar responden 

sudah sesuai dengan tujuan diklat, dimana metode disesuaikan dengan 

kemampuan peserta diklat serta mampu memotivasi peserta diklat untuk 
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aktif dalam pelaksanaan diklat, selain itu adanya dukungan fasilitas 

berupa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan diklat sehingga 

membuat pelaksanaan diklat menjadi lebih menarik. Penentuan metode 

diklat akan selalu mendasarkan pada tujuan diadakannya diklat serta 

peserta diklat itu sendiri. 

  Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa 

materi pendidikan, trainers dan metode diklat berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai, artinya bahwa manfaat diadakannya diklat 

berupa peningkatan kinerja pegawai sangat dipengaruhi oleh diklat baik 

materinya, tenaga instrukturnya, maupun pemilihan metode diklat yang 

digunakan. Materi diklat, trainers dan metode diklat memberikan kontribusi 

sebesar 54,1% terhadap kinerja pegawai, berarti kinerja pegawai tidak 

seluruhnya ditentukan oleh pelaksanaan diklat, hal ini disebabkan diklat 

terutama ditujukan untuk peningkatan kinerja pegawai, atau kinerja 

pegawai akan lebih tinggi lagi dengan pemberian diklat. 

  Metode diklat merupakan variabel yang berpengaruh dominan 

terhadap kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Jeneponto, jadi 

keberhasilan diklat yang ditujukan untuk peningkatan kinerja pegawai 

sangat ditentukan bagaimana pemilihan metode diklat. Metode yang 

digunakan dalam diklat harus sesuai dengan jenis dan tujuan diklat yang 

dilaksanakan, tanpa kesesuaian dengan jenis dan tujuan diklat maka 

sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan diklat tidak akan tercapai, 

akhirnya tujuan peningkatan kinerja pegawai juga tidak akan mencapai 
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sasaran. Pada dasarnya metode diklat dikatakan baik tergantung pada 

faktor-faktor: 

1. Isi program yang hendak dicapai. 

2. Kelayakan fasilitas 

3. Kemampuan peserta 

4. Kemampuan instruktur 

5. Prinsip-prinsip belajar 

6. Efektivitas biasa. 

  Hasil penelitian ini mendukung pendapat Simamora (1995:288) 

bahwa tujuan pelaksanaan diklat adalah untuk memperbaiki kinerja, 

memutakhirkan keahlian para pegawai sejalan dengan kemajuan 

teknologi, mengurangi waktu belajar bagi pegawai baru supaya menjadi 

kompeten dalam pekerjaan, membantu memecahkan permasalahan 

operasional, mempersiapkan pegawai untuk promosi, mengorientasikan 

pegawai terhadap perusahaan, dan memenuhi kebutuhan pertumbuhan 

diri. Jadi pada dasarnya pelaksanaan pelatihan dan pengembangan 

ditujukan untuk peningkatan penguasaan akan ketrampilan dan 

pengetahuan karyawan atau dalam upaya peningkatan kinerja.  Terdapat 

dua sisi yang saling menguntungkan dari diadakannya diklat, bagi 

organisasi dengan adanya diklat akan memperoleh keuntungan berupa 

pegawai yang lebih cakap dan produktif sehingga tercapai peningkatan 

kinerja, di sisi lain bagi pegawai yang telah memperoleh diklat akan 

memperoleh kesempatan untuk promosi serta terpenuhinya kebutuhan 

akan pertumbuhan diri.   
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