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ABSTRACT 

Training with a partnership approach is the establishment of cooperation with other 

institutions in this case the Cokroaminoto University Midwifery Study Program D III in 

collaboration with other professional institutions in the field of employee training (human 

resources) for training personnel, perhaps from Unhas, while the facilities are carried out 

by other institutions. it is interpreted that the partnership approach variable in the D III 

Midwifery Study Program at Univ Cokroaminoto Makassar is one element that must be 

maximized by the leadership, because without a high partnership that is owned by each 

employee, it is difficult to achieve good employee performance. 

Keywords . training, employees, achievements 
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1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada Zaman modern ini 

persaingan di segala bidang semakin 

ketat, karena era globalisasi 

merupakan masa yang penuh dengan 

tantangan, sehingga untuk dapat 

mengubah tantangan tersebut 

menjadi peluang maka dibutuhkan 

kemampuan yang memadai dari 

setiap pelaku organisasi atau 

lembaga yang ditunjukkan oleh 

efektivitas kerja yang lebih mantap, 

dan sumber daya manusia yang 

handal merupakan kebutuhan yang 

sangat mendesak untuk dipenuhi. 

Apabila personel dalam organisasi 

tidak mampu menjawab tantangan 

tersebut, maka tantangan yang 

muncul merupakan ancaman serius 

yang harus diupayakan metode 

penyelesainnya. 

Pegawai pada suatu instansi 

mempunyai peranan penting dalam 

berbagai kegiatan dalam pelaksanaan 

tugas pada instansi yang 

bersangkutan. Hal ini berarti bahwa 

pegawai harus ditingkatkan mutunya 

yang merupakan tanggungjawab 

pimpinan dalam suatu organisasi. 

Pengelolaan sumber daya manusia  

tentu saja harus dilaksanakan oleh 

pemimpin yang professional.Dalam 

hal ini Program studi D III 

Kebidanan Universitas 

Cokroaminoto makassar. 

Penerapan fungsi-fungsi 

sumber daya manusia dalam suatu 

organisasi sangat bergantung pada 

sejauh mana kualitas sumber daya 

manusianya. Dengan demikian 

betapa penting dan strategisnya 

pengembangan dan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dalam 

suatu lembaga atau organisasi 

pemerintahan yang terus 
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berkembang. Sumber daya manusia 

yang berkualitas dalam suatu 

pemerintahan sangat menentukan 

maju mundurnya kegiatan 

perusahaan di masa yang akan 

datang. 

Dalam kaitannya dengan hal 

tersebut, maka menarik perhatian 

untuk dilakukan pengkajian melalui 

penelitian guna membahas tentang 

pengaruh program pelatihan pegawai 

yang dilakukan oleh Prodi D III 

Kebidanan Universitas 

Cokroaminoto Makassar yang 

dikaitkan dengan kinerja (prestasi 

keja) pegawai sehingga dapat 

ditemukan suatu alternatif yang 

bermanfaat bagi pengembangan karir 

sumber daya manusia pada fakultas 

ini maka dipilih judul penelitian 

yaitu : “Pengaruh Pelaksanaan 

Program Pelatihan Terhadap 

Prestasi Kerja Pegawai Pada 

Program Studi D III Kebidanan 

Universitas Cokroaminoto 

Makassar”  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang 

masalah, maka dapat diketengahkan 

mengenai rumusan masalah sebagai 

berikut : 

a) Bagaimana pengaruh 

pelaksanaan pelatihan yang 

terdiri atas variabel yaitu internal, 

eksternal dan kemitraan terhadap 

prestasi kerja pegawai pada  

Program Studi D III Kebidanan 

Universitas Cokroaminoto 

Makassar? 

b) Variabel manakah yang paling 

dominan berpengaruh terhadap 

prestasi kerja pegawai pada  

Kebidanan Program Studi D III 

Universitas Cokroaminoto 

Makassar? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dalam 

penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

a) Untuk menganalisis dan 

mengetahui sejauh mana 

pengaruh pelaksanaan program 

pelatihan terhadap kinerja 

pegawai pada Program Studi D 

III Kebidanan Universitas 

Cokroaminoto Makassar. 

b) Untuk mengetahui dari ketiga 

variabel yang lebih dominan 

berpengaruh terhadap prestasi 

kerja (kinerja) pegawai pada 

Program Studi D III Kebidanan 

Universitas Cokroaminoto 

Makassar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dapat 

dikemukakan sebagai berikut : 

a) Sebagai bahan masukan bagi 

lembaga ini dalam rangka 

memantapkan program pelatihan 

yang kaitannya dengan 

peningkatan prestasi kerja 

pegawai pada Program Studi D 

III kebidanan Univesitas 

Cokroaminoto Makassar 

b) Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi 

mereka yang berminat 

melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan masalah 

pelatihan pegawai pada lembaga 

tertentu. 

c) Sebagai hasil karya ilmiah yang 

dapat memperluas wawasan 

dalam hal studi pengembangan 

sumber daya manusia melalui 

pelaksanaan program pelatihan 

pegawai pada Program Studi D 
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III Kebidanan Universitas 

Cokroaminoto Makassar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengembangan Sumber daya Manusia 
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1. Pengertian Pengembangan Sumber Daya Manusia  

Pengembangan sumber daya 

manusia adalah penyiapan manusia 

atau pegawai untuk memikul 

tanggung jawab Lebih tinggi dalam 

organisasi atau perusahaan. 

Pengembangan sumber daya 

manusia berhubungan erat dengan 

peningkatan kemampuan intelektual 

yang diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan yang lebih 

baik. Pengembangan sumber daya 

manusia berpijak pada fakta bahwa 

setiap tenaga kerja membutuhkan 

pengetahuan, keahlian, dan 

keterampilan yang lebih baik. 

Pengembangan lebih terfokus pada 

kebutuhan jangka panjang dan 

hasilnya hanya dapat diukur dalam 

waktu jangka panjang. 

Pengembangan juga membantu para 

pegawai untuk mempersiapkan diri 

dalam menghadapi perubahan 

pekerjaan atau jabatan yang 

diakibatkan oleh adanya teknologi 

baru atau pasar produk baru.  

2. Tujuan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

Pengembangan sumber daya 

manusia untuk jangka panjang 

adalah aspek yang semakin penting 

dalam organisasi atau perusahaan. 

Pengembangan sumber daya 

manusia dalam organisasi dapat 

mengurangi ketergantungan 

organisasi untuk menarik anggota 

baru atau pegawai baru. 

Pengembangan pegawai secara 

internal maka lowongan pekerjaan 

dapat diisi secara internal pula. 

Pengembangan sumber daya 

manusia juga merupakan suatu cara 

yang efektif guna menghadapi 

tantangan dan peluang yang 

dihadapi. 
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3. Manfaat Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

John H. Proctor dan William 

M. Thorton dalam bukunya 

Training a Handbook for Line 

Managers, yang dikutip oleh Drs. 

Manullang dalam bukunya 

Manajemen Personalia, 

menyebutkan terdapat 13 manfaat 

pengembangan sumber daya 

manusia. 

 Prinsip dan Metode Pelatihan 

Dale Yodar, dalam bukunya 

Personnel Principles and 

Policies, mengemukakan sembilan 

prinsip pelatihan, yaitu sebagai 

berikut.  

a. Individual defferences. 

b. Active participation. 

c. Selection of trainees. 

c. Selection of trainer. 

d. Trainer training. 

e. Training methods. 

f. Principles of learning. 

Berdasarkan sumbernya, 

metode pelatihan dapat dibagi 

menjadi dua kategori sebagai berikut. 

a. In-house atau on-site training 

In-house training (IHT) 

berupa on the job training, 

seminar atau lokakarya, instruksi 

lewat media (video, tape, dan 

satelit), dan instruksi yang 

berbasis komputer.  

b. External atau outside training 

External training terdiri dari 

kursus, seminar, dan lokakarya 

yang diselenggarakan oleh 

asosiasi profesional dan lembaga 

pendidikan. 

Berdasarkan kategori 

pegawai, pelatihan dapat berupa 

program orientasi pegawai baru, 

pelatihan umum secara ekstensif, 

pelatihan job spesifik, praktik, 

pelatihan peralatan, dan prosedur 

operasi. 
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3. Pendekatan dalam 

Pemberian Pelatihan 

membandingkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang 

dibutuhkan untuk mencapai 

sasaran organisasi. 

4. Faktor Penyebab Perlunya 

Pelatihan 

Agar tetap survive, perusahaan 

harus dapat bersaing di era global. 

Ada lima faktor penyebab 

diperlukannya pelatihan.  

5. Proses Pelatihan yang Kreatif 

. 

2.2 Jenis Pendidikan & pelatihan 

Jenis pendidikan & pelatihan 

yang disesuaikan dengan perusahaan 

khusus bergantung kepada beberapa 

faktor, seperti kecakapan yang 

diperlukan dalam jabatan/pekerjaan 

yang harus diisi dan masalah yang 

diharapkan dapat diperoleh jalan 

pemecahannya pada instansi.. 

Menurut sifatnya, pendidikan 

& pelatihan dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis, seperti yang 

dikemukakan Sastrohadiwiryo (2002 

: 200), yaitu pendidikan umum, 

pendidikan kejuruan, pelatihan 

keahlian, dan pelatihan kejuruan. 

2.3 Metode Pendidikan & 

pelatihan 

Pada garis besarnya ada dua 

macam metode atau  pendekatan 

yang  digunakan dalam pendidikan 

atau pelatihan pegawai, sebagaimana 

yang dikemukakan oleh  

Notoatmodjo (2003 : 33-36)  yaitu 

sebagai  berikut :  

a. Metode  di luar  pekerjaan  

(off the job side) 

Pendidikan atau pelatihan 

dengan menggunakan metode ini  

berarti peserta diklat mengikuti 

pendidikan atau pelatihan, dan 
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meninggalkan pekerjaannya 

untuk  sementara waktu. 

b. Metode-metode  simulasi 

Simulasi adalah suatu peniruan 

karakteristik-karakteristik atau 

perilaku tertentu dari dunia riil 

sedemikian rupa sehingga para 

peserta diklat dapat 

merealisasikan seperti keadaan 

sebenarnya. 

c. Metode di dalam pekerjaan 

(On the job side) 

Pengertian Kinerja Pegawai 

Lembaga dapat berkembang 

yang merupakan keinginan setiap 

individu yang berada di dalam 

lembaga tersebut, sehingga 

diharapkan dengan perkembangan 

tersebut maka lembaga mampu 

bersaing dan mengikuti kemajuan 

zaman. Karena itu, tujuan yang 

diharapkan oleh lembaga pendidikan 

yang bersangkutan dapat tercapai 

sesuai harapan 

 Hal ini sesuai dengan 

pendapat Mangkunegara (2005 : 13) 

yang merumuskan bahwa : 

Human Performance =   

Ability x Motivation 

Motivation =   

Attitude x Situation 

Ability =   

Knowledge x Skill 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Pemberian kesempatan bagi 

pegawai untuk mengikuti pelatihan 

terdiri atas tiga pendekatan yang 

pada waktu tertentu dilaksanakan 

salah satu pendekatan, yaitu : 

1. Pendekatan internal adalah 

pendekatan yang digunakan 

untuk memberikan pelatihan 

dengan fasilitas sendiri dari 

lembaga bersangkutan (Prodi D 

III Kebidanan 

univ.Cokroaminoto Makassar) 
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2. Pendekatan eksternal adalah 

pendekatan yang dilaksanakan 

dengan cara mendaftarkan 

pegawai pada program atau 

kegiatan yang dilaksanakan oleh 

lembaga pemerintah atau 

organisasi profesional. 

3. Pendekatan kemitraan adalah 

kerjasama dengan pihak lain 

dewasa ini terjalin kemitraan 

(kerjasama) antara lembaga 

tertentu dengan Perguruan 

Tinggi untuk memberikan 

Custimized Training. 

Mengenai hal tersebut dapat 

dilihat dalam kerangka pikir sebagai 

berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran 
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2.5 Hipotesis 

Mengacu pada rumusan 

masalah yang dikemukakan, maka 

hipotesis yang diajukan sebagai 

jawaban sementara adalah : 

1. Pelaksanaan Program Pelatihan 

yang terdiri atas pendekatan 

internal, eksternal, kemitraan 

berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi kerja pegawai pada 

Program Studi D III Kebidanan 

Universitas Cokroaminoto 

Makassar. 

2. Faktor pendekatan internal 

adalah yang paling berpengaruh 

terhadap prestasi kerja pegawai 

Prodi D III Kebidanan 

Universitas Cokroaminoto 

Makassar.   

Program Studi D III 
Kebidanan Universitas 

Cokroaminoto Makassar 

Pengembangan Pelatihan 
Pegawai 

Pendekatan 
Internal 

(X1) 

Pendekatan 
Kemitraan 

(X3) 

Prestasi Kerja  
Pegawai 

Pendekatan 
Eksternal 

(X2) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian 

dilaksanakan di Kota Makassar 

tepatnya berada dijalan Perintis 

KM.11 Program Studi D III 

Kebidanan Universitas 

Cokroaminoto Makassar, dengan 

pertimbangan bahwa lokasi ini 

adalah tempat kerja peneliti 

sehingga lebih mudah dalam 

pengumpulan data penelitian yang 

bersifat data primer. Sedangkan 

waktu yang dibutuhkan untuk 

melakukan penelitian ini adalah 

selama tiga bulan, yaitu Januari 

sampai dengan bulan Maret 2019. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a.  Data kuantitatif, yaitu data yang 

diperoleh dalam bentuk angka-

angka. 

b.  Data kualitatif, yaitu data 

mengenai keadaan kantor, 

struktur organisasi dan uraian 

tugas dari masing-masing 

Kepala Seksi di kantor. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Obyek penelitian (internal data) 

guna perolehan data Primer, 

adalah data yang diperoleh 

melalui kuesioner yaitu persepsi 

tanggapan responden yang 
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menjadi bahan analisis dalam 

penelitian ini. 

3.3 Sumber lain (external data) 

guna perolehan data sekunder, 

adalah data yang mendukung 

data primer yaitu segala bentuk 

data yang didapatkan melalui 

data pustaka yakni dari berbagai 

bacaan berupa buku-

buku.Populasi dan Sampel 

Populasi adalah 

keseluruhan obyek yang menjadi 

fokus dalam penelitian. Dari uraian 

ini maka yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh 

Pegawai Negeri Sipil yang 

tergabung dalam lingkup Prodi D III 

Kebidanan Univ. Cokroaminoto 

Makassar. Pegawai secara 

keseluruhan berjumlah 120 orang. 

Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan 20% 

berarti sampel berjumlah 24 orang 

dalam sampel ini dijadikan 

responden dengan penetapannya 

digunakan metode simple random 

sampling pengambilan data dengan 

menggunakan kuesioner. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data 

yang diperlukan dalam penelitian 

ini, peneliti mengadakan penelitian 

dengan pengumpulan data dengan 

beberapa cara antara lain : 

1.  Observasi yaitu melakukan 

pengumpulan data melalui 

pengamatan langsung 

dilapangan terhadap 

permasalahan yang dihadapi 

dan melakukan pendekatan 

kepada beberapa bagian seperti 

bagian kepegawaian dan umum 

untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

2.  Kuesioner yaitu dengan 

menggunakan daftar isian 



3 
 

pertanyaan yang memuat 

beberapa pertanyaan yang telah 

ditentukan dan dibagikan 

kepada responden. 

3.  Interview yaitu peneliti 

menemui langsung pimpinan, 

bagian kepegawaian, kepala 

seksi dan responden yang ada 

hubungannya dengan penelitian 

ini. 

4. Dokumentasi yaitu peneliti 

mencatat dari arsip-arsip atau 

dokumen tentang profil kantor, 

tugas dan tanggungjawab 

pegawai dan data lain yang 

mendukung penelitian ini. 

3.5 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan 

statistik deskriftif dan inference 

yaitu analisis data untuk menguji 

hipotesis yang telah dikemukakan 

sebagai berikut : 

1. Analisis deskriptif, yaitu 

digunakan untuk menguraikan 

secara deskriptif karakteristik 

responden dan variabel-variabel 

penelitian melalui distribusi 

frekuensi. 

2.  Analisis regresi linear berganda 

dalam penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh 

pelaksanaan program pelatihan 

terhadap prestasi kerja pegawai 

pada Program Studi D III 

kebidanan Univ Cokroaminoto 

Makassar. Untuk menganalisis 

data penelitian digunakan model 

regresi linear berganda dengan 

formulasi sebagai berikut : 

Y=bo+b1 X1 +b2X2+b3X3+e 

Dimana : 

Y : Prestasi Kerja pegawai 

bo : Konstanta 

b1 , b2, b3 : Koefisien regresi 

(parameter) yan diestimasi  
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X1 : Pendekatan Internal 

X2 : Pendekatan Eksternal 

X3 : Pendekatan Kemitraan 

e : Faktor kesalahan (error) 

Selanjutnya dilakukan 

pengujian dengan menggunakan uji 

Fisher atau uji F yang bertujuan 

untuk menguji apakah variabel X, I 

X2 dan X3 mempunyai pengaruh 

secara serempak terhadap Y. Uji F 

tersebut dilakukan dengan 

membandingkan nilai F-hitung 

dengan nilai yang ada pada tabel, 

apabila hasil dari nilai F-hitung lebih 

besar dari F-tabel maka variabel-

variabel X (variabel bebas) secara 

bersama berpengaruh terhadap 

variabel Y (variabel tidak bebas). 

Selain itu, dilakukan pula uji t untuk 

mengetahui pengaruh variabel-

variabel X secara parsial (individu) 

terhadap variabel Y. Bila hasil 

perhitungan menunjukkan nilai 

thitung > ttabel dengan tingkat 

kepercayaan < 0,05 berarti variabel 

X berpengaruh terhadap variabel Y 

secara signifikan. 

 

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Uji validitas data 

digunakan sebagai alat untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner 

dapat dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang 

diukur oleh kuesioner dengan 

menggunakan bivariate. 

. 

 

BAB IV  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil 

pengumpulan data yang dilakukan 

terhadap 24 orang Pegawai Negeri 

Sipil Program studi D III kebidanan 

Universitas Cokroaminoto 

Makassar terjaring data yang 

variatif, khususnya data identitas 

responden yang meliputi : jenis 

kelamin, tingkat umur, tingkat 

pendidikan dan masa kerja. 

Penyebaran responden berdasarkan 

karakteristik responden disajikan 

dalam bentuk tabel dan dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Jenis Kelamin 

Jumlah responden dalam 

penelitian ini adalah 24 orang, 

dengan jenis kelamin terdiri dari 

laki-laki dan perempuan. 

Karakteristik responden menurut 

jenis kelamin pada prog studi D III 

Kebidanan Univ.Cokroaminoto 

Makassar, dapat dilihat pada Tabel 

1 berikut ini. 

Tabel 1.  

Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 
Frekuensi Responden 

Orang % 

Perempuan 

Laki Laki 

15 

9 

62,5 

37,5 
Jumlah 24 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2019 

Tabel 1 menunjukkan 

karakteristik responden pada Prodi 

D III Kebidanan 

Univ.Cokroaminoto Makassar 
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menurut jenis kelamin yang 

memiliki jumlah paling banyak 

adalah Perempuan sebanyak 15 

orang (62,5 %), sedangkan Laki 

laki lebih sedikit sebanyak 9 orang 

(37,5 %). Hal ini berarti pegawai 

pada Prodi D III Kebidanan Univ. 

Cokroaminoto Makassar pada 

umumnya Perempuan. 

2. Tingkat Umur 

Tingkat umur merupakan 

salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi prestasi kerja pegawai. 

Semakin matang umur seseorang maka 

semakin mantap pula pemahamannya 

terutama dalam menilai pekerjaan yang 

menjadi tanggungjawabnya. 

Karakteristik responden menurut 

tingkat umur pada Program Studi D 

III Kebidanan Univ.Cokroaminoto 

Makassar, dapat dilihat pada Tabel 2 

berikut ini. 

Tabel 2.  

Karakteristik Responden Menurut Tingkat Umur 

Tingkat Umur (tahun) 
Frekuensi Responden 

orang % 
< 30 

31 – 40 
41 – 50 

51 <  

7 
10 
5 
2 

29,17 
41,67 
20,83 
8,33 

Jumlah 24 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2015 

Tabel 2 menunjukkan 

karakteristik responden berdasarkan 

umur diperoleh data yang variatif. Data 

menunjukkan bahwa umur 30 tahun ke 

bawah sebanyak 7 orang (29,17%), 

umur antara 31 tahun sampai dengan 

40 tahun sebanyak 10 orang (41,67%), 

umur 41 tahun sampai dengan 50 tahun 
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sebanyak 5 orang (20,83%) dan 51 

tahun ke atas sebanyak 2 orang 

(8,33%). Jadi umur responden yang 

paling dominan adalah 31 – 40 tahun 

yaitu berkisar 41,67%. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden pada 

umumnya memiliki pemahaman 

yang baik serta tanggungjawab besar 

terhadap pekerjaannya. 

3. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan adalah 

jenjang pendidikan yang telah 

ditamati oleh karena itu responden 

memiliki latar belakang pendidikan 

dan disiplin ilmu yang berbeda. 

Tingkat pendidikan formal yang 

pernah diikuti responden dapat 

membentuk cara berfikir dan 

bertindak dengan baik terutama 

dalam pelaksanaan  tugas dan 

tanggungjawabnya. Karakteristik 

responden menurut tingkat 

pendidikan pada Prodi D III 

Kebidanan Univ Cokroaminoto 

Makassar dapat dilihat pada Tabel 3 

berikut ini. 

Tabel 3.  

Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan 
Frekuensi Responden 

orang % 

 

D.3 

S.1 

S.2 

S.3 

 

7 

13 

1 

3 

 

29,17 

54,16 

4,17 

12,50 

Jumlah 24 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2019 

Tabel 3 menunjukkan 

karakteristik responden berdasarkan 

tingkat pendidikan sesuai data 

diperoleh yang variatif. Data 
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menunjukkan bahwa tingkat S.1 

merupakan responden terbanyak 

yakni sebanyak 13 orang atau 

54,16%, berikutnya D.3 sebanyak 7 

orang atau 29,17 %, kemudian S3 

sebanyak 3 orang atau 12,50%, 

sedangkan responden paling sedikit 

adalah S.2 sebanyak 1 orang atau 

4,17%. Hal ini menunjukkan berarti 

responden pada umumnya memiliki 

kemampuan melaksanakan 

pekerjaannya dengan mantap. 

4. Masa Kerja 

Masa kerja adalah lamanya 

seorang pegawai bekerja pada suatu 

instansi dihitung dari awal 

terangkatnya pegawai tersebut 

menjadi Pegawai Negeri Sipil 

sampai sekarang. Masa kerja 

pegawai lebih lama tentu memiliki 

pengalaman yang lebih baik 

dibanding dengan masa kerja yang 

kurang. Karakteristik responden 

menurut masa kerja dapat dilihat 

dalam Tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4.  

Karakteristik Responden Menurut Masa Kerja 

Masa Kerja (Tahun) 
Frekuensi Responden 

orang % 

< 12 

13 – 20  

> 21 

11 

10 

3 

45,83 

41,07 

12,50 

Jumlah 24 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2019 

Tabel 4 menunjukkan 

karakteristik responden berdasarkan 

masa kerja diperoleh data variatif. 

Data yang terjaring menunjukkan 
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bahwa masa kerja yang terbanyak 

adalah 12 Tahun kebawah sebanyak 

11 orang atau 45,83%, kemudian 13 

– 20 Tahun sebanyak 10 orang atau 

41,67%, dan yang paling rendah 

adalah pegawai > 21 tahun  ke atas 

sebanyak 3 orang atau 12,50%. 

 

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat pengaruh pelaksanaan 

program pelatihan terhadap prestasi 

kerja pegawai pada Program studi D 

III Kebidanan Univ Cokroaminoto 

Makassar. Dengan demikian, 

variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan 

internal (X1), pendekatan eksternal 

(X2), dan pendekatan kemitraan (X3) 

terhadap prestasi kerja pegawai (Y). 

Tabulasi data hasil penelitian yang 

dianalisis secara deskriptif, dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Prestasi Kerja Pegawai (Y) 

Prestasi kerja pegawai adalah 

hasil kerja yang ditunjukkan oleh 

pegawai dalam pelaksanaan suatu 

pekerjaan berdasarkan tugas pokok 

dan fungsinya. Karena itu, indikator 

yang digunakan dalam pengukuran 

prestasi kerja pegawai antara lain : 

1) Kualitas hasil kerja; 2) 

Bertanggungjawab terhadap tugas 

yang ditugaskan; 3) Melaksanakan 

tugas sesuai prosedur dan kebijakan; 

4) Cermat dalam pelaksanaan tugas. 

Distribusi frekuensi 

tanggapan responden tentang 

prestasi kerja pegawai pada Prodi D 

III Kebidanan Univ Cokroaminoto 

Makassar dapat dilihat pada Tabel 5 

berikut in

 

Tabel 5 
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Deskripsi Frekuensi Tanggapan Responden Variabel Prestasi Kerja 
Pegawai 

INDIKATOR Frekuensi Jawaban (orang) / (%) 

 1 2 3 4 5 

1. Kualitas hasil kerja 
 
 
2. Bertanggung-jawab 
 
3. Melaksanakan tugas 

sesuai prosedur 
 
4. Cermat dalam bekerja 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

3 
(12,5) 

1 
(4,17) 

3 
(12,5) 

2 
(8,3) 

11 
(45,83) 

12 
(50) 

10 
(41,67) 

15 
(62,5) 

10 
(41,67) 

11 
(45,83) 

11 
(45,83) 

7 
(29,2) 

Rata-rata 0 0 9,37 50,00 40,63 
Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2019 

Keterangan :  

1 = Skor Tidak Sesuai 4 = Skor Sesuai 

2 = Skor Kurang Sesuai 5 = Skor Sangat Sesuai  

3 = Skor Cukup Sesuai 

Tabel 5 menunjukkan 

deskripsi prestasi kerja pegawai 

pada Prodi D III Kebidanan Univ 

Cokroaminoto Makassar yaitu: 

indikator yang paling dominan 

membentuk variabel prestasi kerja 

pegawai adalah indikator kedua 

(bertanggungjawab), yang paling 

kecil pengaruhnya ialah indikator 

keempat (cermat dalam bekerja). 

Sekalipun indikator keempat ini 

paling kecil kontribusinya, namun 

tidak dapat diabaikan. Prestasi kerja 

juga sangat bergantung pada 

kecermatan dalam bekerja untuk 

menyelesaikan tugasnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hipotesis secara parsial 

dan secara serempak variabel 

independen (X) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

prestasi kerja pegawai pada 

Program Studi D III Kebidanan 

Univ Cokroaminoto Makassar. 

2. Hasil penelitian menunjukkan 

dari variabel yang diteliti 

ternyata variabel pelatihan 

dengan pendekatan internal 

mempunyai pengaruh dominan 

guna meningkatkan prestasi 

kerja pegawai pada Prodi D III 

Kebidanan Univ cokroaminoto 

Makassar. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan 

tersebut, maka dapat diutarakan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Prestasi kerja faktor internal 

yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap kinerja 

pegawai, maka disarankan 

kepada pimpinan untuk terus 

meningkatkan motivasi pegawai 

terutama dalam pemberian 

penghargaan kepada pegawai 

yang mampu menunjukkan 

kinerja yang baik. 

2. Variabel pelatihan dengan 

pendekatan eksternal yang 

pengaruhnya mendapatkan 

perhatian khusus terutama 

mengefektifkan indikator yang 

membentuknya sehingga 

diharapkan dapat menunjang 

peningkatan prestasi kerja .
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