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ABSTRAK 

Aditia Nugraha, 2019 : Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Etos Kerja 

Karyawan di LP3I Cabang Tasikmalaya.Universitas Winaya Mukti. 

Lembaga pendidikan dan pengembangan profesi Indonesia (LP3I) cabang 

Tasikmalaya sebagai lembaga atau instansi yang bergerak dalam bidang 

pendidikan terdiri dari beberapa divisi. Berdasarkan hal tersebut maka tingkat 

pendidikan dan etos kerja adalah sesuatu yang penting yang harus dipikirkan oleh 

perusahaan sehingga kelak perusahaan dapat mengatur kegiatan perusahaan 

dengan baik serta dapat berjalan dengan kondusif. Penelitian ini bertujuan untuk 

meneliti pengaruh tingkat pendidikan terhadap etos kerja karyawan. Penelitian ini 

menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada seluruh karyawan LP3I cabang 

Tasikmalaya dengan 40 responden yang merupakan seorang karyawan tetap. Data 

penelitian ini menggunakan uji validitas, dan uji reliabilitas.  

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

sederhana (Y = a + bX ), uji statistik t : ( 0,003< 0,05 ) dan uji koefisien 

determinasi13,76%. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : (1) Diketahui 

bahwa tingkat pendidikan pada LP3I cabang Tasikmalaya secara umum 

memperoleh nilai baik. (2) Diketahui bahwa etos kerja karyawan pada LP3I 

cabang Tasikmalaya secara umum memperoleh nilai baik. (3) Diketahui bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan etos kerja 

karyawan pada LP3I cabang Tasikmalaya. 

Kata Kunci : Etos Kerja Karyawan, Tingkat Pendidikan, Pengaruh. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Aditia Nugraha, 2019: The Effect of Education Level on Employee Work Ethics 

at LP3I Tasikmalaya Branch. Winaya Mukti University. 

The educational institutions and professional development of Indonesia (LP3I) 

Tasikmalaya branch as an institution or agency engaged in education consists of 

several divisions. Based on that, the level of education and work ethic is 

something important that must be considered by the company, so in the future this 

company can manage the company's activities well and ruin conducive. This study 

aims to examine the effect of education level on employee work ethics. This study 

used a questionnaire that was distributed to all LP3I employees of the 

Tasikmalaya branch with 40 respondents who were permanent employees. The 

data of this study used a validity test and a reliability test.  

The analytical method in this study uses a simple linear regression analysis (Y = a 

+ bX), a statistical test t: (0.003 <0.05) and a coefficient of determination test 

13.76%. The results of this study concluded that: (1) It is known that the level of 

education at Tasikmalaya branch LP3I in general has good grades. (2) It is 

known that the work ethic of employees at the Tasikmalaya branch LP3I in 

general gets good grades. (3) It is known that there is a significant influence 

between the level of education and the work ethic of employees at the Tasikmalaya 

LP3I branch. 

Keywords: Employee Work Ethics, Education Level, Effect 



i 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas limpahan kasih dan 

berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Etos Kerja Karyawan LP3I 

Tasikmalaya”. usulan penelitian ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu 

syarat untuk menyelesesaikan ujian sidang Sarjana (S1) pada program studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti Bandung. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada yang sempurna didunia ini, 

begitupun dengan pengetahuan, kemampuan, dan waktu yang penulis miliki 

sehingga Usulan Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh itu penulis 

berharap bagi semua pihak untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya 

membangun untuk menyempurnakan usulan penelitian ini dimasa yang akan 

datang. 

Oleh karna itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Yth. Prof.Dr. Hj. Ai Komalasari, Ir., M.S., Sebagai Rektor Universitas 

Winaya Mukti Bandung. 

2. Yth. H Deden Komar Priatna, ST., S.IP., M.M., Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti Bandung. 

3. Yth. Nandang Djunaedi, Drs., MM., Wakil Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Winaya Mukti Bandung. 

 



ii 
 

4. Yth. Herni Suryani, SE.,S.Ikom Kaprodi Manajemen Universitas 

Winaya Mukti Bandung 

5. Yth. Ernawati, M.Pd., MM. Selaku Dosen Pembimbing yang telah 

penuh kearifan membimbing dan mengarahkan penulis untuk 

penyelesaikan Usulan Penelitian ini. 

6. Yth. H. Rudi Kurniawan, ST., M.M., sebagai Branch Manejer LP3I 

Cabang Tasikmalaya yang telah memberikan arahan serta dorongan 

dalam proses penelitian. 

7. Para Dosen dan Guru besar yang telah memberikan banyak materi 

perkuliahan yang dapat membuka cakrawala berpikir mahasiswa. 

8. Seluruh Staff Universitas Winaya Mukti. 

9. Kedua Orang Tua saya yang saya cintai dan hormati (Muhamad Kusoy 

dan Nuraeni) yang telah memberikan Motivasi dan memberi dukungan 

baik secara moril maupun materil. 

10. Seluruh sahabat yang sangat saya cintai dan selalu memberikan saya 

Motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini tidak lupa saya ucapkan terima 

kasih kepada (Agnia Nursyahidah, Yuli Setiawati, Nurmaliah Agustinah 

Nina Raudhatul R) Dan Mabes Vegas , semoga persahabatan kita abadi. 

11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan sehingga 

penulisan Usulan Penelitian dapat terselesaikan dengan baik. 

 



iii 
 

Akhir kata semoga Alloh SWT membalas segala kebaikan dan dukungan 

yang telah penulis terima. Dan harapan penulis semoga laporan Usulan Penelitian 

ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. 

Bandung, 20 Februari 2019 

 

       

      Penulis 



iv 
 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR  ...................................................................................................... i 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................................... iv 

DAFTAR TABEL  ............................................................................................................ vii 

DAFTAR GAMBAR  ........................................................................................................ ix 

DAFTAR LAMPIRAN  .................................................................................................... x 

BAB I PENDAHULUAN  ................................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang  ....................................................................................................... 1 

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah  ......................................................... 4 

1.2.1 Identifikasi Masalah  ................................................................................... 4 

1.2.2 Rumusan Masalah  ...................................................................................... 5 

1.3 Tujuan Penelitian  ................................................................................................... 5 

1.4 Kegunaan Penelitian ............................................................................................... 6 

1.4.1 Secara Praktis  ................................................................................................ 6 

1.4.2 Secara Teoritis  ............................................................................................... 6 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, dan HIPOTESIS ........... 8 

2.1 Kajian Pustaka  ........................................................................................................ 8 

2.1.1 Definisi Pendidikan  ....................................................................................... 8 

         2.1.1.1 Jalur Pendidikan ................................................................................. 9 

         2.1.1.2 Jenjang/Tingkat Pendidikan ............................................................... 10 

         2.1.1.3 Indikator Tingkat Pendidikan ............................................................. 12 

         2.1.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pendidikan .................... 13 

2.1.2 Definisi Etos Kerja  ........................................................................................ 17 

         2.1.2.1 Ciri-ciri Etos Kerja ............................................................................. 18 



v 
 

         2.1.2.2 Faktor yang mempengaruhi Etos Kerja ............................................. 19 

         2.1.2.3 Indikator Etos Kerja ........................................................................... 20 

         2.1.2.4 Cara menumbuhkan Etos Kerja ......................................................... 21 

         2.1.2.5 Sistem penilaian etos kerja ................................................................. 22 

         2.1.2.6 Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Etos Kerja ................. 24 

2.2 Kerangka Pemikiran  ............................................................................................... 26 

2.3 Hipotesis  ................................................................................................................. 29 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  ...................................................................... 30 

3.1 Metode yang Digunakan  ........................................................................................ 30 

3.1.1 Rancangan Analisis Dan Hipotesis  ............................................................... 32 

3.1.1.1 Rancangan Analisis  .................................................................................... 32 

3.1.2 Pengujian Hipotesis  ....................................................................................... 34 

3.1.2.1 Koefisien dan Determinasi  ......................................................................... 34 

3.1.2.2 Analisis Regresi Linier Sederhana  ............................................................. 35 

3.1.2.3 Uji T atau Uji Parsial  ................................................................................. 36 

3.2 Analisis Data  .......................................................................................................... 36 

3.2.1 Populasi dan Sampel ...................................................................................... 37 

3.2.2 Skala Pengukuran  .......................................................................................... 38 

3.2.2.1 Teknik Analisis Skala likert  ....................................................................... 38 

3.3 Oprasaionalisasi Variabel ....................................................................................... 40 

3.3.1 Variabel Bebas atau Variabel Independent  ................................................... 40 

3.3.2 Variabel Terikat atau Variabel Dependen  ..................................................... 40 

3.4 Sumber dan Cara Penentuan Data  .......................................................................... 42 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  ..................................................................................... 43 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ................................................ 45 

4.1 Hasil Penelitian  ...................................................................................................... 45 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan ........................................................................ 45 

4.1.1.1 Sejarah Perusahaan ..................................................................................... 45 



vi 
 

4.1.1.2 Visi dan Misi  .............................................................................................. 46 

4.1.2 Aspek Kegiatan Usaha  .................................................................................. 47 

4.1.3 Struktur Organisasi  ....................................................................................... 47 

4.1.3.1 Uraian Pekerjaan  ........................................................................................ 48 

4.1.4 Kepegawaian  ................................................................................................. 57 

4.1.5 Fasilitas Yang Dimiliki  ................................................................................. 59 

4.2 Pembahasan  ............................................................................................................ 60 

4.2.1 Pelaksanaan Variabel Tingkat Pendidikan  .................................................... 60 

4.2.1.1 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Tingkat Pendidikan  ................ 60 

4.2.2 Pelaksanaan Variabel Etos Kerja  .................................................................. 69 

4.2.2.1 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Etos Kerja  .............................. 69 

4.2.3 Analisis Data  ................................................................................................. 78 

4.2.3.1 Uji Validitas  ............................................................................................... 78 

4.2.3.2 Uji Reliabilitas  ........................................................................................... 79 

4.2.3.3 Uji Koefisien Korelasi Determinasi  ........................................................... 81 

4.2.3.4 Uji Regresi Linier Sederhana  ..................................................................... 82 

4.2.4 Uji Hipotesis  ................................................................................................. 83 

4.2.4.1 Secara Parsial (Uji t)  .................................................................................. 83 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  ........................................................................... 85 

5.1 Kesimpulan  ............................................................................................................ 85 

5.2 Saran  ....................................................................................................................... 86 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 



vii 
 

DAFTAR TABEL 

 

1.2 Penelitian Terdahulu  .................................................................................................... 29 

3.1 Skala Pengukuran  ......................................................................................................... 34 

3.2 Jarak Interval  ................................................................................................................ 35 

3.3 Operasionalisasi Variabel  ............................................................................................ 36 

4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Unit Kerja  ............................................................ 57 

4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia  ...................................................................... 57 

4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  .............................................. 58 

4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja  ........................................................... 58 

4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  ...................................................... 59 

4.6 Fasilitas Sarana Dan Prasarana  .................................................................................... 59 

4.7 Kategori Nilai  ............................................................................................................... 60 

4.8 Tanggapan Responden Pernyataan 1 Variabel  Tingkat Pendidikan  ........................... 61 

4.9 Tanggapan Responden Pernyataan 2 Variabel  Tingkat Pendidikan  ........................... 61 

4.10 Tanggapan Responden Pernyataan 3 Variabel  Tingkat Pendidikan  ......................... 62 

4.11 Tanggapan Responden Pernyataan 4 Variabel  Tingkat Pendidikan  ......................... 63 

4.12 Tanggapan Responden Pernyataan 5 Variabel  Tingkat Pendidikan  ......................... 63 

4.13 Tanggapan Responden Pernyataan 6 Variabel  Tingkat Pendidikan  ......................... 64 

4.14 Tanggapan Responden Pernyataan 7 Variabel  Tingkat Pendidikan  ......................... 65 

4.15 Tanggapan Responden Pernyataan 8 Variabel  Tingkat Pendidikan  ......................... 65 

4.16 Tanggapan Responden Pernyataan 9 Variabel  Tingkat Pendidikan  ......................... 66 

4.17 Tanggapan Responden Pernyataan 10 Variabel  Tingkat Pendidikan  ....................... 67 

4.18 Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Pendidikan  ............................................... 68 

4.19 Kategori Nilai  ............................................................................................................. 69 

4.20 Tanggapan Responden Pernyataan 1 Variabel  Etos Kerja  ........................................ 69 

4.21 Tanggapan Responden Pernyataan 2 Variabel  Etos Kerja  ........................................ 70 

4.22 Tanggapan Responden Pernyataan 3 Variabel  Etos Kerja  ........................................ 71 

4.23 Tanggapan Responden Pernyataan 4 Variabel  Etos Kerja  ........................................ 72 



viii 
 

4.24 Tanggapan Responden Pernyataan 5 Variabel  Etos Kerja  ........................................ 72 

4.25 Tanggapan Responden Pernyataan 6 Variabel  Etos Kerja  ........................................ 73 

4.26 Tanggapan Responden Pernyataan 7 Variabel  Etos Kerja  ........................................ 74 

4.27 Tanggapan Responden Pernyataan 8 Variabel  Etos Kerja  ........................................ 75 

4.28 Tanggapan Responden Pernyataan 9 Variabel  Etos Kerja  ........................................ 75 

4.29 Tanggapan Responden Pernyataan 10 Variabel  Etos Kerja  ...................................... 76 

4.30 Tanggapan Responden Terhadap Variabel  Etos Kerja  ............................................. 77 

4.31 Validitas Tingkat Pendidikan  ..................................................................................... 78 

4.32 Validitas Etos Kerja  ................................................................................................... 79 

4.33 Hasil Perhitungan Reliabilitas Tingkat Pendidikan  ................................................... 80 

4.34 Hasil Perhitungan Reliabilitas Etos Kerja  .................................................................. 80 

4.35 Koefisien Korelasi Determinasi  ................................................................................. 81 

4.36 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana .................................................................... 82 

4.37 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Uji T  .......................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

2.1 Proses Kerangka Pemikiran  ......................................................................................... 28 

4.1.3.1 Struktur Organisasi  ................................................................................................ 47 

  



x 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Surat Permohonan Menjadi Responden 

Lampiran 2 Identitas Responden pada Kuisioner 

Lampiran 3 Daftar Pernyataan Mengenai Tingkat Pendidikan 

Lampiran 4 Hasil Kuisioner Tingkat Pendidikan  

Lampiran 5 Daftar Pernyataan Mengenai Etos Kerja 

Lampiran 6 Hasil Kuisioner Etos Kerja 

Lampiran 7 – 8 Hasil Uji Statistik menggunakan IBM SPSS 25 

Lampiran 9 – 10 Foto – Foto Fasilitas di LP3I Cabang Tasikmalaya 

Lampiran 11 Balasan Permohonan Izin Penelitian 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting 

bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun 

perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan 

perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah 

organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan 

makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi 

anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, 

karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Sedangkang pengertian 

SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia 

angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. 

Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu yang 

bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan 

berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. 

Sementara itu, sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari 

daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Kemampuan sumber daya 

manusia tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, namun harus mencangkup 

keseluruhan dari daya pikir dan juga daya fisiknya.  
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Suatu cara yang berkaitan dengan sumber daya manusia agar dapat 

menjadi sumber keunggulan bersaing adalah melalui peningkatan modal manusia 

untuk dapat mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah. 

Sementara ini, perubahan lingkungan bisnis sangat cepat menuntut peran 

sumber daya manusia dalam keunggulan bersaing. Hal ini juga berarti bahwa 

organisasi harus dapat meningkatan hasil kerja yang diraih sekarang untuk dapat 

memperoleh hasil kerja yang lebih baik di masa depan. 

Upaya untuk memaksimalkan kualitas SDM dapat dimulai dari pemilihan 

tenaga kerja yang berpengalaman dengan tingkat pendidikan yang sesuai dalam 

bekerja , penjabaran fungsi pengembangan tenaga kerja, dan sumber daya 

manusia yang dimiliki organisasi harus memperhatikan tingkat pendidikan dan 

pengalaman kerja dengan sebaik-baiknya dengan adanya SDM yang baik maka 

akan terciptalah kinerja yang tinggi. 

Tingkat pendidikan pada dasarnya mengulas hal tingkat-tingkat atau 

jenjang-jenjang pendidikan yang terdapat pada pendidikan formal. Tingkat 

pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan 

kedalaman pengajar.  

Selain itu tingkat pendidikan juga adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi etos kerja karyawan karena etos kerja tidak dapat dipisahkan 

dengan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia akan 

membuat seseorang mempunyai etos kerja keras. Meningkatnya kualitas 

penduduk dapat tercapai apabila ada pendidikan yang merata dan bermutu, 
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disertai dengan peningkatan dan perluasan pendidikan, keahlian dan keterampilan 

sehingga semakin meningkat pula aktivis dan produktivitas masyarakat sebagai 

pelaku ekonomi. 

Secara etimologis istilah etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti 

tempat hidup. Mula-mula tempat hidup dimaknai sebagai adat istiadat atau 

kebiasaan. Sejalan dengan waktu, kata etos berevolusi dan berubah makna 

menjadi semakin kompleks. Dari kata yang sama muncul pula istilah ethikos yang 

berarti teori kehidupan, yang kemudian menjadi etika. 

Dalam Bahasa inggris, etos dapat diterjemahkan menjadi beberapa 

pengertian antara lain starting point, to appear, disposition hingga disimpulkan 

sebagai character. Dalam bahasa indonesia kita dapat menterjemahkannya 

sebagai sifat dasar, pemunculan-pemunculan atau disposisi (watak). 

Dari sini dapat kita peroleh pengertian bahwa etos merupakan seperangkat 

pemahaman dan keyakinan terhadap nilai-nilai yang secara mendasar 

mempengaruhi kehidupan, menjadi prinsip-prinsip pergerakan, dan cara 

berekspresi yang khas pada sekelompok orang dengan budaya serta keyakinan 

yang sama. 

 Lembaga pendidikan dan pengembangan profesi indonesia (LP3I) cabang 

tasikmalaya sebagai Lembaga atau instansi yang bergerak dalam bidang 

pendidikan terdiri dari beberapa divisi. Berdasarkan hal tersebut maka tingkat 

pendidikan dan etos kerja adalah sesuatu yang penting yang harus dipikirkan oleh 

perusahaan. Sehingga kelak perusahaan dapat mengatur kegiatan perusahaan 

dengan baik serta dapat berjalan dengan kondusif. Oleh karena itu peneliti ingin 
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mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat pendidikan terhadap etos kerja 

karyawan di Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi (LP3I) 

Tasikmalaya. 

Menyadari hal diatas dan dengan dasar pemikiran diatas maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “PENGARUH TINGKAT 

PENDIDIKAN TERHADAP ETOS KERJA KARYAWAN DI LP3I 

CABANG TASIKMALAYA”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Penelitian ini dilakukan karena adanya beberapa faktor di lapangan yang 

membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih dekat dengan permasalahan 

yang terjadi yang dituangkan dalam karya tulis ini. Permasalahan yang terjadi 

adalah terdapat perbedaan etos kerja diantara karyawan yang memiliki tingkat 

pendidikan lebih tinggi dan karyawan yang tingkat pendidikannya rendah. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat di identifikasi 

sebagai berikut: 

1. Adanya perbedaan tingkat pendidikan diantara karyawan pada 

Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) 

Tasikmalaya. 

2. Terdapat perbedaan etos kerja karyawan pada tiap masing-masing 

tingkat pendidikan karyawan di Lembaga Pendidikan dan 

Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) Tasikmalaya. 



5 
 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat pendidikan karyawan di Lembaga Pendidikan dan 

Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) Tasikmalaya? 

2. Bagaimana etos kerja karyawan di Lembaga Pendidikan dan 

Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) Tasikmalaya? 

3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap etos kerja karyawan 

di Lembaga pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) 

Tasikmalaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas maka, 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat pendidikan karyawan pada Lembaga 

Pendidikan dan Pengembangan Profesi (LP3I) Tasikmalaya. 

2. Untuk mengetahui etos kerja karyawan pada Lembaga Pendidikan dan 

Pengembangan Profesi (LP3I) Tasikmalaya. 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap etos kerja 

karyawan di Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi (LP3I) 

Tasikmalaya. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap teori teoritis dan teori 

praktis dapat tercapai sehingga hasil penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai 

berikut: 

1.4.1.  Secara Praktis 

1.4.1.1. Bagi Peneliti 

Sebagai syarat kelulusan program Sarjana Srata Satu (S-1) Jurusan 

Manajemen, selain itu penelitian ini juga menambah ilmu pengetahuan atau 

wawassan bagi penulis. 

1.4.1.2. Bagi Universitas Winaya Mukti Bandung 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi 

yang berkaitan dengan pendidikan ataupun bagi peneliti yang melakukan 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

1.4.1.3. Bagi Perusahaan/Lembaga 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, wawasan, serta 

pemahaman mengenai Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Etos Kerja 

Karyawan dalam sebuah perusahaan/lembaga ataupun organisasi. 

1.4.2.  Secara Teoritis 

1.4.2.1. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan pertimbangan khusunya untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan tingkat pendidikan dan etos kerja 

karyawan. 
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1.4.2.2. Bagi Universitas Winaya Mukti Bandung 

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan informasi dan referensi 

bacaan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan tema 

tingkat pendidikan dan etos kerja karyawan. 

1.4.2.3. Bagi Perusahaan/Lembaga 

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat 

bagi perusahaan/lembaga agar kedepannya dapat lebih baik lagi dalam mengatur 

sumber daya manusia terutama dalam tingkat pendidikannya sehingga dapat 

meningkatkan etos kerja  karyawan di perusahaan/lembaga tersebut. 

  



 
 

8 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Definisi Pendidikan 

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan 

kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering 

terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara 

otodidak.  

Dalam bahasa Inggris, kata pendidikan disebut dengan Education dimana 

secara etimologis kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu Eductum. Kata 

Eductum terdiri dari dua kata, yaitu E yang artinya perkembangan dari dalam 

keluar, dan Duco yang artinya sedang berkembang. Sehingga secara 

etimologis arti pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri 

dan kekuatan individu. 

Merujuk pada pendapat beberapa ahli  terdapat berbagai definisi 

pendidikan yaitu sebagai berikut: 

Feni, (2014: 13), “Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang 

diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai 

kedewasaanya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas 

hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain”. 
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Redja Mudyahardjo (dalam Sulistiawan, 2008: 18), “Pengertian pendidikan dapat 

dibagi menjadi tiga, yakni secara sempit, luas dan alternatif. Definisi pendidikan 

secara luas adalah mengartikan pendidikan sebagai hidup. Pendidikan adalah 

segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan dan sepanjang 

hidup (long life education)”. 

 

2.1.1.1 Jalur Pendidikan 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 Bab VI Pasal 13 Ayat 1 jalur pendidikan 

terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling 

melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang 

terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan 

di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan 

berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

a. Ciri-ciri pendidikan formal 

1. Tempat pembelajaran di gedung sekolah. 

2. Ada persyaratan khusus untuk jadi peserta didik. 

3. Kurikulum jelas. 

4. Materi pembelajaran bersifat akademis. 

5. Proses pendidikan memakan waktu yang lama. 

6. Ada ujian formal. 

7. Penyelenggara pendidikan dari pihak pemerintah/swasta. 

8. Tenaga pelajar memiliki klasifikasi tertentu. 
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9. Diselenggarakan dengan administrasi yang seragam. 

b. Ciri-ciri pendidikan non-formal 

1. Tempat pembelajaran bisa diluar gedung. 

2. Kadang tidak ada persyaratan khusus. 

3. Umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas. 

4. Adanya program tertentu yang khusus hendak dtitangani. 

5. Bersifat praktis dan khusus. 

6. Pendidikan berlangsung singkat 

7. Terkadang ada ujian. 

8. Dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta. 

c. Ciri-ciri pendidikan informal. 

1. Tempat pembelajaran bisa dimana saja. 

2. Tidak ada persyaratan. 

3. Tidak berjenjang. 

4. Tidak ada program yang direncanakan secara formal. 

5. Tidak ada materi tertentu yang harus tersaji secara formal. 

6. Tidak ada ujian. 

7. Tidak ada lembaga sebagai penyelenggara 

2.1.1.2 Jenjang/Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan 

kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 

perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi 
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akan memudahkan sesorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan 

mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya 

dalam hal kesehatan. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama 

dalam menerima hal baru. 

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan 

kemampuan yang dikembangkan. (UU No. 20 Tahun 2003 Bab I, Pasal 1 Ayat 8). 

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

dan pendidikan tinggi. 

1. Jenjang Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain 

yang sederajat. 

2. Jenjang Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan 

menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah 

kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), 

Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah 

Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah 

dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan 
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dasar, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. 

3. Jenjang Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, 

spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan 

tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat 

menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau kesenian. 

Tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi 

kesiapan bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. Tingkat pendidikan 

yang lebih tinggi akan memudahkan sesorang atau masyarakat untuk menyerap 

informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-

hari, khususnya dalam hal kesehatan.  

2.1.1.3 Indikator Tingkat Pendidikan 

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 (2003), indikator tingkat pendidikan 

terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan 

adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan 

peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, 

terdiri dari. 
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a. Pendidikan dasar: Jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) 

tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan 

menengah.  

b. Pendidikan menengah: Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. 

c. Pendidikan tinggi: Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 

yangmencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis 

yangdiselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

Kesesuaian jurusan adalah sebelum karyawan direkrut terlebih 

dahulu perusahaan menganalisis tingkat pendidikan dan kesesuaian jurusan 

pendidikankaryawan tersebut agar nantinya dapat ditempatkan pada posisi jabatan 

yangsesuai dengan kualifikasi pendidikannya tersebut. Dengan demikian 

karyawandapat memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan. 

2.1.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pendidikan 

1. Motivasi individu 

Menurut Sumadi Suryabrata motivasi adalah keadaan yang terdapat dalam 

diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna 

tercapainya suatu tujuan. Sementara Gates dan kawan-kawan mengemukakan 

bahwa motivasi adalah kondisi fisiologis dan psikologis dalam diri seseorang 

yang mengatur tidaknya dengan cara tertentu (Djali, 2008;101). 

Motivasi berprestasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan 

keberhasilan dalam belajar. Besar kecilnya pengaruh tersebut tergantung 

intensitasnya. Klausmeier menyatakan bahwa dalam intensitas motivasi 

berprestasi ditunjukan dalam berbagai tingkatan prestasi yang dicapai oleh 
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berbagai individu. Semakin besar motivasi seseorang untuk terus berprestasi, 

maka dia akan terus mencoba menggapai pendidikan mereka ke jenjang yang 

lebih tinggi (Djali,2008;110). 

Bentuk motivasi pendidikan yang terdapat pada individu dapat kita lihat 

dari beberapa hal, antara lain: 

a. Keinginan untuk menempuh pendidikan. 

b. Cita – cita. 

2. Kondisi sosial 

Kondisi sosial berarti keadaan yang berkenaan dengan kemsyarakatan 

yang selalu mengalami perubahan-perubahan melalui proses sosial. Proses sosial 

terjadi karena adanya interkasi sosial. Interaksi sosial dapat membentuk suatu 

norma-norma sosial tertentu dalam kelompok masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh 

Sherif, bahwa interksi sosial anggotanya suatu kelompok dapat menimbulkan 

suatu norma sosial dalam masyarakat yang berlaku dalam masyarakat tersebut 

(Gerungan,2009:110). Contoh Kondisi sosial diantaranya: 

a. Kondisi lingkungan keluarga. 

b. Kondisi lingkungan masyarakat. 

3. Kondisi ekonomi keluarga 

Menurut Gerungan (2009:196), keadaan ekonomi keluarga tentulah 

berpengaruh terhadap perkembangan anak, apabila diperhatikan bahwa dengan 

adanya perekonomian yang cukup, lingkungan material yang dihadapi anak itu 

lebih luas, ia akan mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan 
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bermacam-macam kecakapan yang tidak dapat kembangkan apabila tidak ada 

prasarananya. 

Beberapa kondisi ekonomi yang mempengaruhi pendidikan anak adalah: 

a. Pendapatan orang tua. 

b. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan. 

4. Motivasi orang tua 

Menurut Slamero (2003:61), orang tua yang tidak/kurang memperhatikan 

dan memberikan dorongan atau motivasi terhadap pendidikan anaknya, misalnya 

acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan sama sekali akan 

kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak 

mengatur waktu belajarnya, tidak menyediakan/melengkapi alat belajarnya, tidak 

memperhatikan anak belajar atau tidak, tidak mau tau kemajuan belajar anaknya, 

kesulitan-kesulitan yang dialami dalam belajar dan lain-lain dapat menyebabkan 

anak tidak/kurang berhasil dalam belajarnya.  

Mungkin hasil yang di dapatkan tidak memuaskan bahkan mungkin gagal 

dalam studinya. Hal ini dapat terjadi pada anak yang kedua orang tuanya terlalu 

sibuk mengurusi pekerjaan atau hal yang lain. Ini menunjukkan bahwa motivasi 

yang berasal dari orang tua sangatlah dibutuhkan oleh seorang anak dalam 

menempuh pendidikannya. Motivasi orang tua dapat kita ketahui dari beberapa 

hal-hal berikut: 

a. Kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. 

b. Tujuan orang tua menyekolahkan anak. 

c. Kesediaan orang tua menyekolahkan anaknya. 
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5. Budaya 

Kebudayaan adalah sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia 

dalam kehidupan masyarakat yang dapat dijadikan milik diri manusia dengan 

belajar. Ini artinya hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan, karena 

hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak 

dibiasakan dengan belajar (Koendjaraningrat, 2009:144). 

Didalam menempuh jenjang pendidikan, seseorang juga akan mempelajari 

keadaan yang ada pada dirinya dan lingkungannya. Sehingga ketika lingkungan 

sekitarnya memiliki budaya dengan pendidikan yang rendah dan sudah merasa 

cukup, maka hal tersebut akan dilakukan kembali ke generasi berikutya. Hal 

semacam ini dapat berlangsung secara turun-temurun bahkan menjadi tradisi 

dalam masyarakat. 

6. Aksesbilitas 

Munurut Tamin dan Miro (2005:18), aksesbilitas adalah mudahnya suatu 

lokasi dihubungkan dengan lokasi lainnya lewat jaringan transportasi yang ada, 

berupa prasarana jalan dan alat angkut yang bergerak diatasnya. Dengan kata lain, 

suatu ukuran kemudahan dan kenyamanan mengenai cara lokasi tata guna lahan 

yang saling berpencar, dapat berinteraksi/berhubungan satu sama lain. dan mudah 

atau sulitnya lokasi-lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan 

transportasinya, merupakan hal yang sangat subyektif, kualitatif, dan relatif 

sifatnya. Artinya, yang mudah bagi seseorang belum tentu mudah bagi lainnya. 
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Aksesibilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat 

kemudahan pencapaian terhadap suatu wilayah yang meliputi jarak tempuh, waktu 

tempuh, fasilitas jalan, dan sarana transportasi. 

2.1.2 Definisi Etos Kerja 

Etos berarti pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Etos 

berasal dari bahasa Yunani (etos) yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, 

karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, 

tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan 

seseorang atau suatu kelompok. Kerja dalam arti pengertian luas adalah semua 

bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi, intelektual dan 

fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan maupun keakhiratan. 

Etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri 

yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja (Sukardewi, 

2013:3). Etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya sikap, 

kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja 

dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Etos 

dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang 

diyakininya (Tasmara, 2002:15). Menurut beberapa sumber etos memiliki 

pengertian sebagai berikut: 

Menurut Sinamo (2011:26), “Etos kerja adalah seperangkat perilaku positif  

yang berakar pada keyakinan fundamental yang  disertai komitmen total pada 

paradigma kerja  yang integral”. 
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Menurut Madjid (2000:410), “Etos kerja ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan, 

serta kepercayaan dan seterusnya yang bersifat khusus tentang seseorang individu 

atau sekelompok manusia”. 

 

 

2.1.2.1 Ciri-ciri Etos Kerja 

Seseorang yang memiliki etos kerja, akan terlihat pada sikap dan tingkah 

lakunya dalam bekerja. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri etos kerja karyawan: 

1. Kecanduan terhadap waktu. Salah satu esensi dan hakikat dari etos 

kerja adalah cara seseorang menghayati, memahami, dan merasakan 

betapa berharganya waktu. Dia sadar waktu adalah netral dan terus 

merayap dari detik ke detik dan dia pun sadar bahwa sedetik yang lalu tak 

akan pernah kembali kepadanya.  

2. Memiliki moralitas yang bersih (ikhlas). Salah satu kompetensi 

moral yang dimiliki seorang yang berbudaya kerja adalah nilai keihklasan. 

Karena ikhlas merupakan bentuk dari cinta, bentuk kasih sayang dan 

pelayanan tanpa ikatan. Sikap ikhlas bukan hanya output dari cara dirinya 

melayani, melainkan juga input atau masukan yang membentuk 

kepribadiannya didasarkan pada sikap yang bersih. 

3. Memiliki kejujuran. Kejujuran pun tidak datang dari luar, tetapi 

bisikan kalbu yang terus menerus mengetuk dan membisikkan nilai moral 

yang luhur. Kejujuran bukanlah sebuah keterpaksaan, melainkan sebuah 

panggilan dari dalam sebuah keterikatan. 

4. Memiliki komitmen. Komitmen adalah keyakinan yang mengikat 

sedemikian kukuhnya sehingga terbelenggu seluruh hati nuraninya dan 
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kemudian menggerakkan perilaku menuju arah tertentu yang diyakininya. 

Dalam komitmen tergantung sebuah tekad, keyakinan, yang melahirkan 

bentuk vitalitas yang penuh gairah.  

5. Kuat pendirian (konsisten). Konsisten adalah suatu kemampuan 

untuk bersikap taat asas, pantang menyerah, dan mampu mempertahankan 

prinsip walau harus berhadapan dengan resiko yang membahayakan 

dirinya. Mereka mampu mengendalikan diri dan mengelola emosinya 

secara efektif. 

 

2.1.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Etos Kerja 

Etos kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu Anoraga 

(2001:52): 

1. Agama. Pada dasarnya agama merupakan suatu sistem nilai yang 

akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Cara 

berpikir, bersikap dan bertindak seseorang tentu diwarnai oleh ajaran 

agama yang dianut jika seseorang sungguh-sungguh dalam kehidupan 

beragama.  

2. Budaya. Sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja 

masyarakat juga disebut sebagai etos budaya dan secara operasional etos 

budaya ini juga disebut sebagai etos kerja. Kualitas etos kerja ini 

ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang 

bersangkutan. 
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3. Sosial politik. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat 

dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong 

masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja keras 

dengan penuh.  

4. Kondisi lingkungan/geografis. Lingkungan alam yang mendukung 

mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya melakukan usaha untuk 

dapat mengelola dan mengambil manfaat, dan bahkan dapat mengundang 

pendatang untuk turut mencari penghidupan di lingkungan tersebut.  

5. Pendidikan. Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas 

sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia akan membuat 

seseorang mempunyai etos kerja keras.  

6. Struktural ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat 

dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi, yang mampu 

memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan 

menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh.  

7. Motivasi intrinstik individu. Individu yang akan memiliki etos 

kerja yang tinggi adalah individu yang bermotivasi tinggi. Etos kerja 

merupakan suatu pandangan dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang 

diyakini seseorang. 

 

2.1.2.3 Indikator Etos Kerja 

Setiap negara memiliki etos kerja masing-masing, menurut Sinamo 

(2011:34) Indikator Etos kerja sebagai berikut: 
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1. Kerja sebagai rahmat (Harus bekerja tulus penuh rasa syukur) 

2. Kerja adalah amanah (Harus bekerja penuh tanggung jawab). 

3. Kerja adalah panggilan (Harus bekerja tuntas penuh integritas). 

4. Kerja adalah aktualisasi (Harus bekerja keras penuh semangat). 

5. Kerja adalah ibadah (Harus bekerja serius penuh kecintaan). 

6. Kerja adalah seni (Harus bekerja cerdas penuh kreativitas). 

7. Kerja adalah kehormatan (Harus bekerja penuh ketekunan). 

8. Kerja adalah pelayanan (Harus bekerja paripurna penuh 

kerendahan hati). 

 

2.1.2.4 Cara Menumbuhkan Etos Kerja 

Menurut Siregar (2000:24) usaha dalam meningkatkan etos kerja 

seseorang dapat dilakukan dengan membina aspek kecerdasan dalam diri 

seseorang, diantaranya : 

1. Kesadaran :Keadaan mengerti akan  pekerjaannya.  

2. Semangat :Keinginan untuk bekerja.  

3. Kemauan :Apa yang diinginkan atau keinginan,  kehendak 

dalam bekerja.  

4. Komitmen :Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan.    

5. Inisiatif  :Usaha mula-mua, prakarsa dalam bekerja.  

6. Produktif :Banyak menghasilkan sesuatu bagi 

perusahaan/organisasi. 
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7. Peningkatan :Proses, cara atau  perbuatan meningkatkan usaha, 

kegiatan dan sebagainya.  

8. Wawasan :Konsepsi atau cara  pandang tentang bekerja. 

 

2.1.2.5 Sistem penilaian etos kerja 

Nawawi (2003:395) mengatakan bahwa untuk mengukur etos kerja 

karyawan maka diperlukan unsur-unsur dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan 

yaitu: 

1. Kesetiaan. Tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan dan 

mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung 

jawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus dibuktikan dalam sikap dan 

tingkah laku sehari-hari dalam perbuatan dalam melaksanakan tugas. 

2. Prestasi Kerja. Suatu hasil kerja yang secara nyata dapat dicapai 

oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya. Prestasi kerja tersebut akan dipengaruhi oleh kecakapan, 

keterampilan, pengalaman, dan kesungguhan karyawan yang 

bersangkutan. 

3. Tanggung Jawab. Kesanggupan seorang karyawan untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-

baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas 

keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. 

4. Ketaatan. Kesanggupan seorang karyawan untuk mentaati segala 

peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, 
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mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang 

serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. 

5. Kejujuran. Ketulusan hati seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang 

diberikan kepadanya. 

6. Kerja sama. Kemampuan seorang karyawan untuk bekerja 

bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang 

ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-

besarnya. 

7. Prakarsa. Kemampuan seorang karyawan untuk mengambil 

keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang 

diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah 

dari atasan. 

8. Kepemimpinan. Kemampuan seorang karyawan untuk meyakinkan 

orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk 

melaksanakan tugas pokoknya. 

Manfaat dari perlunya dilakukan penilaian pelaksanaan pekerja yang 

dilakukan secara berkala adalah sebagai bahan pertimbangan terhadap karyawan 

dalam hal; kenaikan pangkat/golongan, penempatan dalam jabatan, kenaikan gaji 

berkala, dan pemindahan (mutasi) atau bahkan sebagai pertimbangan untuk 

mendukuti sebuah jabatan 

Etos kerja karyawan dimulai dari komitmen total dari dalam diri karyawan 

mendalami visi dan misi organisasi, mematuhi dan tunduk terhadap aturan-aturan 
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yang berlaku, melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan keahlian yang 

dimiliki, yang nantinya dapat dilihat pada produktivitas kerjanya, dan mengerti 

tentang sistem penilaian karyawan yaitu; kesetiaan, prestasi kerja, tanggungjawab, 

ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kemimpinan. 

Etos kerja yang tinggi dapat ditentukan melalui proses penilaian 

pelaksanaan pekerjaan. Nilai inilah nanti akan menentukan kepada karyawan 

dalam hal; kenaikan pangkat/golongan, penempatan dalam jab tan, kenaikan gaji 

berkala, dan pemindahan (mutasi) atau bahkan sebagai pertimbangan untuk 

mendukuti sebuah jabatan. 

 

2.1.2.6 Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Etos Kerja 

Tingkat pendidikan juga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi etos 

kerja karyawan karena etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber 

daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia akan membuat seseorang 

mempunyai etos kerja keras. Meningkatnya kualitas penduduk dapat tercapai 

apabila ada pendidikan yang merata dan bermutu, disertai dengan peningkatan dan 

perluasan pendidikan, keahlian dan keterampilan sehingga semakin meningkat 

pula aktivis dan produktivitas masyarakat sebagai pelaku ekonomi. 

Etos kerja yang baik harus selalu dibungkus dengan pengetahuan, 

keterampilan, teknologi, dan keinginan untuk selalu berbuat baik. Etos kerja juga 

harus memiliki kebiasaan-kebiasaan yang menjadi budaya rutin yang efektif 

dalam memberikan sinar kebahagian, kenyamanan, keamanan, dan kepastian buat 

para stakeholder. 
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Belajar dan belajarlah selalu untuk merubah diri Anda dari pribadi tanpa 

etos kerja menjadi pribadi yang unik, spesial, dan kaya akan etos kerja berkualitas 

tinggi. Semua hal baik itu akan menjadi milik Anda bila Anda belajar, melatih, 

dan menyadari bahwa semua kerja keras Anda dan hidup Anda adalah untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada diri Anda, keluarga Anda, organisasi Anda, 

orang-orang lain di sekitar Anda, masyarakat Anda, dan dunia Anda. 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Perbedaan Persamaan Skala 

1 Achmad 

Dheni 

Suwardhani 

Pengaruh 

tingkat 

pendidikan 

pengalaman 

kerja dan 

struktur 

kompensasi 

terhadap sikap 

calon 

karyawan pada 

sebuah jabatan 

Variabel 

independent 

yang di 

gunakan 

Achmad Dheni 

Suwardhana 2 

variabel 

independent 

peneliti yaitu 

tingkat 

pendidikan dan 

pengalaman 

kerja 

Variabel 

yang diteliti 

Tingkat 

Pendidikan 

Ordinal 

2 Juni Dwi 

Astono 

Pengaruh 

Tingkat 

Pendidikan , 

Pengalaman 

Kerja, dan 

Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap 

Kinerja melalui 

Disiplin Kerja 

Dinas Pekerja 

Umum 

Variabel 

Independent 

yang 

digunakan Juni 

Dwi Astono 3 

Variabel yaitu 

Tingkat 

Pendidikan, 

Pengalaman 

Kerja, dan 

Gaya 

Kepemimpinan 

Variabel 

yang diteliti 

Tingkat 

Pendidikan 

Ordinal 
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Propinsi 

Kalimantan 

Tengah 

3 Saleha 

(2016) 

Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja, Etos 

Kerja dan 

Budaya Kerja 

terhadap 

Kinerja 

Pegawai pada 

Dinas Bina 

Marga Propinsi 

Sulawesi 

Tengah 

Variabel 

independent 

yang di 

gunakan 

Saleha 2 

variabel 

independent 

peneliti yaitu 

Lingkungan 

Kerja dan Etos 

kerja 

Variabel 

yang diteliti 

Etos Kerja 

Ordinal 

4 Octarina 

(2010) 

Pengaruh Etos 

Kerja dan 

Disiplin Kerja 

terhadap 

Kinerja 

Pegawai pada 

Dinas 

Kebudayaan 

Pariwisata 

Pemuda dan 

Olahraga Kotat 

Sarolagun 

Variabel 

independent 

yang di 

gunakan 

Octarina 2 

variabel 

independent 

peneliti yaitu 

Etos Kerja dan 

Disiplin Kerja 

Variabel 

yang diteliti 

Etos Kerja 

Ordinal 

Sumber : Data diolah dari Penelitian Terdahulu 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang 

mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. adapun 

fungsi manajemen sumber daya manusia menurut  Marwansyah (2010:3), 

manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber 

daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi 
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perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber 

daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan 

kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial. 

Karyawan merupakan sumber daya yang mempunyai peran terpenting 

dalam setiap organisasi. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik tentunya 

karyawan harus dibekali dengan pendidikan yang bagus sehingga dapat membantu 

perusahaan untuk mendapatkan tujuannya. 

Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh pada hasil kerja seorang 

karyawaan, dimana dengan pendidikan yang tinggi seseorang akan mampu 

mengatasi suatu masalah dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan 

ditunjang etos kerja yang baik pula, apabila seseorang tingkat pendidikan dan etos 

kerjanya baik maka kinerja yang dihasilkannya akan baik, dan dapat 

meningkatkan produktivitas perusahaan tempat karyawan itu berkerja. 

Etos kejra yag baik dalam instansi dapat membantu karyawan untuk 

memahhami bagaimana cara mereka bekerja menjalankan tugasnya. Etos kerja 

merupakan perasaan, pembicaraan serta tindakan manusia yang bekerja di dalam 

instansi, jadi dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang ada didalam instansi 

termasuk di dalamnya cara berfikir, bersikap dan bertingkah laku dipengaruhi oleh 

etos kerja yang ada di instansi. 

Etos kerja yang tinggi dijadikan persyaratan yang mutak, yang harus 

ditumbuhkan dalam kehidupan ini khususnya penyesuaian karyawan dengan 

tempat dan rekan kerja. Karena hal itu akan membuka pandangan dan sikap 

menyesuaikan dengan manusianya untuk menilai tinggi terhadap kerja keras dan 
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Tingkatan 

Pendidikan 

Karyawan (X) 

Jenjang pendidikan 

dan Kesesuaian 

jurusan. 

UU SISDIKNAS 

No. 20 (2003), 

 

 

 

 

Etos Kerja Karyawan (Y) 

1. Kerja sebagai rahmat  

2. Kerja adalah amanah  

3. Kerja adalah panggilan  

4. Kerja adalah aktualisasi  

5. Kerja adalah ibadah 

6. Kerja adalah seni  

7. Kerja adalah 

kehormatan  

8. Kerja adalah pelayanan 

Sinamo (2011:34) 

sungguh-sungguh, sehingga dapat mengikis sikap kerja yang asal-asalan, tidak 

berorientasi terhadap mutu atau kualitas kerja yang semestinya. Dengan 

menerapkan sikap dapat menyesuaikan diri dan kepribadian tersebut maka 

seorang karyawan dapa mencapai hasil kerja yang optimal dan juga kinerja 

karyawan tersebut akan meningkat. Hasil ini menunjukan bahwa suatu etos kerja 

dapat membantu dalam memunculkan dan juga dapat meningkatkan produktivitas 

sehingga mereka dapat bekerja secara optimal dan apa yang menjadi tujuan 

instansi dapat tercapai. 

Dari teori diatas, maka dengan dilakukannya penelitian ini dapat 

mengetahui Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Etos Kerja Karyawan.  

Berikut gambaran bentuk kerangka pemikiran yang saling berhubungan 

satu dengan yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Proses Kerangka Pemikiran 
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2.3 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2017:64), menyatakan bahwa hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dari pengamatan sementara dan uraian dari teori-teori yang telah 

dipaparkan diatas, maka penulis menentukan hipotesis sebagai berikut: 

Ho: Tidak terdapat Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Etos Kerja 

Karyawan pada Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi 

Indonesia (LP3I) Cabang Tasikmalaya. 

Ha: Terdapat Pengaruh Etos Kerja Karyawan pada Lembaga 

Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) Cabang 

Tasikmalaya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode yang Digunakan 

Metode bagi suatu penelitian merupakan suatu alat pencapaian suatu 

tujuan untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Sugiyono (2013:3) metode 

penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Tujuan adanya metode penelitian ini adalah untuk memberikan 

gambaran kepada peneliti tentang bagaimana penelitian dilakukan, sehingga 

permasalahan dapat diselesaikan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif 

dengan pendekatan kuantitatif. Pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2014:11) 

sebagai berikut: 

“Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil 

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan lebih luas”. 

  

Metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

kondisi seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap etos kerja karyawan 

Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi (LP3I) cabang Tasikmalaya. 

Penelitian bersifat verifikatif menurut Arikunto (2008:7) sebagai berikut: 

“Penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran melalui 

pengumpulan data dilapangan”. 

   

Metode ini juga digunakan untuk menguji pengaruh atau bentuk hubungan 

sebab akibat dari masalah yang sedang diteliti atau diajukan. Dengan mengetahui 
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seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap etos kerja karyawan pada 

Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi (LP3I) cabang Tasikmalaya. 

Seperti yang telah dijabarkan di atas, tujuan dari penelitian deskriptif yang 

bersifat verifikatif adalah untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, 

berbagai situasi, yang timbul di instansi atau perusahan. Adapun pengertian 

penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2017:8) sebagai berikut: 

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif.” 

 

Peneliti juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey 

dalam penelitian ini. Sugiyono (2017:6) menjelaskan bahwa penelitian dengan 

metode survey adalah sebagai berikut: 

“Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang 

alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan 

data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, dan wawancara yang 

terstruktur.” 

 

Dengan menggunakan metode survey, yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan mengambil sempel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner 

sebagai alat pengumpulan datanya. 
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3.1.1. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.1.1.1. Rancangan Analisis 

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian diolah dengan menggunkan 

statistik untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Etos Kerja 

Karyawan di LP3I cabang Tasikmalaya. Sebelum melakukan rancangan analisis 

data, perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap kuesioner yang telah 

disebarkan. 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang mengukur tingkat kevalidan suatu 

kesahihan suatu instrument. Suatu insytrumen dikatakan valid apabilamampu 

mengukur apa yang diharapkan dan dapat mengungkap data dari variable yang 

diteliti secara tepat. 

Uji validitas digunakan untuk membuktikan sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatan valid, jika pertanyaan pada kuesioner mamapu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghazali, 

2009:49). Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi dari masing-

masing pernyataan melalui total skor dengan menggunakan Pearson Product 

Moment. 

Dengan rumus sebagai berikut: 

𝑟 =
𝑛(∑𝑋𝑌) − (∑𝑋. ∑𝑌)

√{𝑛∑𝑋2 − (∑𝑋)2}{𝑛(∑𝑌2 − (∑𝑌)2)}
 

(Sugiyono, 2010:183) 

Keterangan: 

 r = Korelasi Product Moment 
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n = Jumlah responden 

X = Skor salah satu Pernyataan 

Y = Total Skor Pernyataan 

Nilai r kemudian dikonsultasikan dengan rtabel (rkritis). Bila rhitung dari rumus 

di atas lebih besar dari rtabel maka butir tersebut valid, dan sebaliknya. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukan sejauh 

mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan dua 

kali atau lebih. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur gejala yang sama dan 

hasil pengukuran itu reliable. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan 

teknik Cronbach. 

 

Dengan rumus sebagai berikut: 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 

Husen Umar (2002:125) 

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas instrumen 

k = Banyak butir pertanyaan 

𝜎𝑡
2

 = Varians total 

∑𝜎𝑡
2 = Jumlah varians butir 
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3.1.2. Pengujian Hipotesis 

Uji Hipotesis dugaan atas jawaban sementara mengenai suatu masalah 

yang masih perlu diuji secara empiris untuk mengetahui apakah pernyataan atau 

dugaan jawaban itu dapat diterima atau ditolak. Tujuan dari diujinya hipotesis 

adalah untuk menentukan apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak 

(Sugiyono,2016 :385). Maka pengujian hipotesis dilakukan dengan cara berikut : 

3.1.2.1. Koefisien dan Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

yang dibentuk dalam menerangkan variasi independen. Nilai koefisien 

determinasi (R2) yaitu antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 

mengidentifikasikan variabel independen memberikan hampir semua  informasi 

yang dibutuhkan untuk dilakukan prediksi terhadap variabel dependen (Imam 

Ghozali, 2011:97). Berdasarkan penghitungan koefisien korelasi, maka dapat 

dihitung koefisien determinasi yaitu untuk melihat presentase pengaruh 

profitabilitas. Rumus yang digunakan sebagai berikut. 

KD = r2 x 100% 

Keterangan: 

KD = Koefisen Determinasi. 

 r = Koefisien Korelasi. 

Nilai Koefisien penuntun berada antara 0 sampai 1 (0 < KD < 1) maka kriteria 

koefisien determinasi. 
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a. Jika nilai KD mendekati = 0, berarti tidak ada pengaruh antara variabel X 

(tingkat pendidikan) terhadap Y (etos kerja). 

b. Jika nilai KD mendekati = 1, berarti pengaruhnya positif antara variabel X 

(tingkat pendidikan) terhadap Y (etos kerja). 

3.1.2.2. Analisis Regresi Linier Sederhana dan Pengujiannya 

Data yang diperoleh dari hasil kuisioner diolah dan dianalisis. Metode 

analisis yang digunakan adalah analisis regresi berupa variabel X tingkat 

pendidikan dan Y etos kerja. 

Untuk mengukur pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Etos Kerja 

Karyawan digunakan analisis statistik, yaitu analisis regresi sederhana. Secara 

umum regresi sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Y = a+bX 

Keterangan: 

Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a = Harga Y bila X = 0 (harga konstanta). 

b = Harga arah korfisien regresi yang menunjukan angka peningkatan atau 

penurunan variabel dependen yang didasarkan oada variabel independen. 

X = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. 

Untuk mempermudah perhitungan analisis regresi sederhana akan menggunakan 

program SPSS. 
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3.1.2.3. Uji T atau Uji Parsial 

Uji t menggunakan nilai signifikan dari tiap-tiap koefisien regresi terhadap 

kenyataan yang ada. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari masing-masing 

variabel indevenden yang terdiri atas tingkat pendidikan dan pengalaman kerja 

terhadap pproduktivitas kerja yang merupakan variabel dependennya. Seperti 

halnya dengan uji hipotesis secara simultan, pengambilan keputusan uji hipotesis 

secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil 

pengolahan data melalui program Eviews sebagai berikut: 

a. Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

 

3.2 Analisis Data 

  Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistika 

dengan pendekatan penelitian kuantitatif statistika yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah Statistika Deskriptif dan Statistika Inferensial 

1. Statistika Deskriptif 

Pengertian deskriptif menurut sugiyono (2017:147) sebagai berikut: 

“Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan  untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat  kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.” 
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  Dalam statistik deskriptif dilakukan untuk mencari kuatnya hubungan 

antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis 

regresi dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel 

dan populasi. 

2. Statistika Inferensial 

 Statistik Inferensial untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

populasi. Statistik ini digunakan bila sempel diambil dari populasi yang jelas dan 

teknik pengumpulan sempel dari populasi dilakukan secara random. Menurut 

Sugiyono (2013:78) sebagai berikut: 

“Teknik statistika untuk menganalisis data sempel dari hasil diberlakukan 

untuk populasi”. 

 

3.2.1. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2014:62) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Dan menurutnya lagi (2017:81) “Sampel adalah bagian 

dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi tersebut”. 

Berdasarkan penjelasaan diatas, populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh karyawan tetap yang bekerja di Lembaga Pendidikan dan Pengembangan 

Profesi Indonesia (LP3I) cabang Tasikmalaya. Adapun jumlah karyawan 

dilembaga yaitu sebanyak 40 karyawan, sedangkan sempel yang dijadikan 
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responden untuk menguji kuesioner dengan menggunakan teknik survey 

(sampling jenuh) yaitu sebanyak 40 karyawan. 

3.2.2. Skala Pengukuran 

Menurut Sugiyono (2013:132) “Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert 

mempunyai gradasi yang sangat positif sampai negative.”  

3.2.2.1 Teknik analisis skala likert 

1. Pemberian nilai ditentukan berdasarkan skala penilaian yaitu sekala 

likert, sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Skala Model Likert 

 

S

u

m

Sumber : Sugiyono (2017 : 94) 

Berdasarkan skala likert adapun skor jawabannya adalah sebagai berikut: 

a) Jawaban sangat tidak setuju, diberi skor 1 

b) Jawaban tidak setuju, diberi skor 2 

c) Jawaban kurang setuju, diberi skor 3 

d) Jawaban setuju, diberi skor 4 

e) Jawaban sangat setuju, diberi skor 5 

 

Alternatif Jawaban Bobot Nilai 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
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2. Menghitung skor nilai untuk setiap item pernyataan dengan cara 

menghitung sebagai berikut: 

Skor = Bobot Nilai x Frekuensi 

 

3. Nilai terendah dan nilai tertinggi  

a. Nilai terendah = Jumlah Responden yaitu 40 

b. Nilai tertinggi = Jumlah Responden dikalikan dengan bobot 

nilai yaitu 40 x 5 = 200 

 

4. Menentukan jarak interval dari nilai terendah sampai nilai tertinggi 

sehingga dapat lima kategori penilaian. Jarak interval dapat dilakukan 

dengan cara perhitungan sebagai berikut: 

  JI = (N1-N2) 

   5 

  JI = 200 – 40 = 32 

   5 

Keterangan  

JI = Jarak Interval 

NI = Nilai Tertinggi 

N2 = Nilai Terendah 

 

Dengan demikian kategori penilaian untuk setiap item pernyataan dari 

penilaian terhadap variabel yang diteliti sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Jarak Interval. 

Jarak Interval Kategori 

168 - 200 Sangat Baik 
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136 - 167 Baik 

104 - 135 Cukup Baik 

72 - 103 Tidak Baik 

40 - 71 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Data diolah 2019 

3.3 Operasionalisasi Variabel 

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, 

maka perlu dipahami sebagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu 

penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional Variabel. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini dikelompokan menjadi dua, yaitu: 

3.3.1.Variabel bebas atau variabel independent (X) 

Menurut Sugiyono (2015: 39) bahwa “variabel ini sering disebut sebagai 

variabel strimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut 

sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel dependen (terikat atau Y). 

Pada penelitian ini variabel independennya adalah Tingkat Pendidikan (X). 

3.3.2.Variabel terikat atau variabel dependen (Y) 

Menurut Sugiyono (2015: 39) bahwa “variabel dependen sering disebut 

sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering 

disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Pada 

penelitian ini variabel dependennya adalah Etos Kerja (Y). 
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Tabel 3.3 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Variabel Dimensi Indikator Skala 

Tingkat 

Pendidikan 

(X) 

Pendidikan adalah 

usaha sadar dan 

terencana untuk 

mewujudkan 

suasana belajar 

dan proses 

pembelajaran agar 

pesertadidik 

secara aktif 

mengembangkan 

potensi dirinya 

untuk memiliki 

kekuatan spritual 

keagamaan, 

pengendalian diri, 

kepribadian, 

kecerdasan, 

akhlak mulia, 

serta keterampilan 

yang diperlukan 

dirinya, 

masyarakat, 

bangsa, dan 

negara. 

 

(UU No. 20 

Tahun 2003) 

 

 

Jenjang 

Pendidikan 

Jenjang 

Pendidikan 
Ordinal 

Kesesuaian 

Jurusan 
Kesesuaian 

Jurusan 
Ordinal 

Kompetensi 

Etos 

Kerja 

(Y) 

Etos kerja adalah 

seperangkat 

perilaku positif 

yang berakar pada 

keyakinan 

fundamental yang 

disertai komitmen 

total pada 

paradigma kerja 

yang integral”. 

Kerja  

Keras 

Kerja adalah 

rahmat 
Ordinal 

Kerja adalah 

Amanah 
Ordinal 

Kerja Cerdas 
Kerja adalah 

panggilan 
Ordinal 
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Sinamo 

(2011:26) 

 

 

Kerja adalah 

Aktualisasi 
Ordinal 

Kerja adalah 

Ibadah 
Ordinal 

Kerja 

Ikhlas 

Kerja adalah 

Seni 
Ordinal 

Kerja adalah 

Kehormatan 
Ordinal 

Kerja adalah 

Pelayanan 
Ordinal 

 

3.4 Sumber dan Cara Penentuan Data 

Menurut sumbernya data dapat dikelompokan dua yaitu: 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data 

primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Menurut Sugiyono (2007:134) data primer biasanya diperoleh dari survei 

lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data ordinal. Data 

primer dalam penelitian ini adalah data dari hasil pernyataan kuesioner. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari 

sumbernya. Menurut Sugiyono (2007:135) data sekunder biasanya telah 

dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada 
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masyarakat pengguna data. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh penulis 

dari LP3I cabang Tasikmalaya, Jurnal, skripsi, dan Buku-buku referensi. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dan keterangan-keterangan lainnya dalam penelitian terhadap 

masalah yang menjadi objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kuesioner 

Kuesioner atau daftar pertanyaan yaitu dengan cara membuat daftar 

pertanyaan yang kemudian disebarkan pada para responden secara langsung, 

sehingga hasil pengisiannya akan lebih jelas dan akurat. Peneliti menyebarkan 

kuisioner kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

menyangkut dengan Tingkat Pendidikan, dan Etos Kerja Karyawan di Lembaga 

Pendidikan dan Pengembangan Profesi (LP3I) cabang Tasikmalaya. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto yakni mencari dan mengenal 

hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan-

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan notulen rapat. Sedangkan 

menurut Koentjoroningrat metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel 

yang berbentuk tulisan. 

Dokumentasi dapat dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa 

informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan 

penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan, jurnal ilmiah, Koran, 
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majalah, website, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, dokumentasi didapatkan dari 

data perusahaan, website, Badan Pusat Statistik (BPS), dan lembaga-lembaga lain 

atau sumber-sumber lain yang terkait dengan data yang menunjang dalam 

penelitian. 

 

3. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari 

buku- buku, jurnal-jurnal penelitian terdahulu dan literatur lain yang berhubungan 

dengan materi penelitian. Dalam penelitian ini studi kepustakaan yang diperoleh 

digunakan sebagai teori dasar serta pembelajaran tentang elemen tingkat 

pendidikan karyawan dan etos kerja karyawan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.2 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1.1 Sejarah Perusahaan 

Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) 

didirikan pada 29 Maret 1989 dengan kampus pertama di Pasar Minggu Jakarta 

Selatan. Selanjutnya, bermula dari program kursus 6 bulan, LP3I kemudian 

mengembangkan sayapnya menjadi lembaga pendidikan profesi (1-2 tahun), 

hingga akhirnya pada tahun 2003 sebagian LP3I yang ada sudah menjadi 

Politeknik yaitu Bandung, Jakarta, Medan, Makasar, dan daerah lain akan segera 

munyusul. 

LP3I Cabang Tasikmalaya didirikan oleh Bapak Ir. H. Ade Ruhyana 

Mahpud pada tanggal 29 Maret 2002 sebagai cabang ke-25, yang berlokasi di 

Komplek Mayasari Plaza Jl. Toni Kulon No. 7/3. Cabang Tasikmalaya dirintis 

oleh Branch Manager Bapak H. Toni Heriedi dari tahun 2002 s/d 2003, kemudian 

dilajutkan periode berikutnya oleh bapak Moch. Djainsyah dari tahun 2003 s/d 

2005, dan periode selanjutnya oleh Bapak H. Rudi Kurniawan, ST., MM dari 

tahun 2005 s/d sekarang. 

Pada saat ini LP3I Tasikmalaya telah memiliki gedung baru yang berlokasi 

di Jl. Ir. H. Djuanda No. 106 KM 2 Rancabango Tasikmalaya. Sehingga terhitung 

mulai Januari 2014, kegiatan operasional LP3I berpindah ke alamat tersebut. LP3I 
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Tasikmalaya memiliki 5 program unggulan yaitu Teknik Informatika, Komputer 

Akuntansi, Teknik Otomotif, Business Administration dan Office Management. 

 

4.1.1.2 Visi dan Misi 

A. Visi 

Menjadi lembaga pendidikan yang terus-menerus menyelaraskan kualitas 

pendidikannya dengan kebutuhan dunia kerja dalam pembentukan sumber daya 

manusia yang profesional, beriman dan bertaqwa. 

B. Misi 

1. Mencetak sumber daya manusia yang siap kerja dengan kemampuan yang 

terampil dan profesional. 

2. Membentuk kepribadian sumber daya manusia yang memiliki jiwa dan 

kemampuan berwirausaha. 

3. Membentuk sumber daya manusia yang berbudi luhur. 

4. Memiliki networking melalui penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

5. Menjadi lembaga pendidikan terbaik dengan kualitas berstandar 

internasional. 

6. Memiliki jaringan di dalam dan di luar negeri. 

7. Menjadi lembaga pendidikan yang dipercaya dan bermanfaat bagi 

masyarakat. 

8. Memberikan kesejahteraan dan rasa aman bagi karyawan dan keluarganya. 
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4.1.2 Aspek Kegiatan Usaha 

LP3I Tasikmalaya merupakan suatu organisasi yang bergerak dalam 

bidang jasa pendidikan. LP3I cabang Tasikmalaya mempunyai lima program 

unggulan yaitu Informatika, Komputer Akuntansi, Teknik Otomotif, Business 

Administration dan Office Management. 

 

4.1.3 Struktur Organisasi 

LP3I Cabang Tasikmalaya mempunyai struktur organisasi terdiri dari  

Branch Manager dan staff karyawan. Saat ini karyawan LP3I Cabang 

Tasikmalaya berjumlah 40 orang yang di pimpin oleh Branch Manager, 

Secretary, Koordinator IT, Head Of Educatio Dept, Head Of Finance & HRD 

Dept, Head Of Marketing Dept, Head Of C&P Dept. 

 

4.1.3.1 Struktur Organisasi 

BRANCH MANAGER

HEAD OF 
EDUCATION DEPT

HEAD OF FINANCE 
& HRD DEPT

HEAD OF 
MARKETING DEPT

HEAD OF C&P DEPT

SECRETARY KOORD.IT
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4.1.3.2 Uraian Pekerjaan 

A. Branch Manager 

1. Memimpin semua aspek (operasional pendidikan, keuangan, pemasaran, 

personalia dan lain-lain) di kantor cabang. 

2. Menetapkan rencana cabang untuk jangka pendek, jangka menengah dan 

jangka panjang untuk kemudian dijabarkan oleh Para Pembantu Manajer 

di bagian masing-masing. 

3. Menginformasikan dan menjabarkan kebijakan Board of Director untuk di 

tetapkan dikantor cabang. 

4. Membuat Rencana Kerja 1 tahun kedepan berikutnya dengan cash flow. 

5. Membina hubungan dengan tingkat elite masyarakat, perusahaan 

professional untuk memperoleh akses bagi lembaga untuk masuk kedalam 

lingkungannya, yang nantinya akan di tindak lanjuti oleh pengenalana 

produk, presentasi dan penempatan magang dan kerja. Tahu hal-hal yang 

perlu ditindaklanjuti oleh kepala bagian atau sifatnya atau pihak lainnya. 

6. Memberikan contoh dan teladan serta membina seluruh karyawan. 

7. Mengikuti perkembangan yang terjadi, isu-isu yang berkembang di 

masyarakat dan dunia usaha sehingga Lembaga atau Kantor Cabang tidak 

ketinggalan (Up to date). 

8. Melakukan inovasi-inovasi sehingga Lembaga/Kantor Cabang yang 

bersangkutan selalu di garis depan. 
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9. Menyampaikan laporan berkala kepada President Director dan Director  

terkait menangani realisasi kegiatan yang dicapai secara komperatif sesuai 

dengan aspek department terkait (adanya perbandingan) dengan program 

kegiatan yang direncanakan termasuk laporan keuangan yang disusun 

secara komperatif antara anggaran dengan periode sebelumnya. 

10. Menyampaikan kepada mengenai gagasan, usulan ataupun saran kepada 

President Director, dan Director terkait dalam upaya peningkatan kualitas 

pendidikan maupun kualitas manajemen. 

 

B. Secretary 

1. Mengadakan training, pengarahan, memotivasi dan pengenalan kerja 

kepada seluruh karyawan cabang berikut masalah yang dihadapi serta 

hambatan-hambatannya. 

2. Menyampaikan laporan berkala kepada Branch Manager mengenai 

realisasi kegiatan yang dicapai dibandingkan dengan program kegiatan 

yang direncanakan. 

3. Membantu dan mengawasi segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

BM di kantor cabang. 

4. Mengambil alih tanggung jawab Branch Manager apabila Branch 

Manager berhalangan hadir. 

5. Mengontrol dan mengawasi proses kegiatan belajar mengajar di kantor 

cabang. 
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6. Mengawsi dan mengontrol seluruh sarana dan prasarana untuk proses 

kegiatan belajar mengajar serta fasilitas bekerja karyawan. 

7. Memberikan dan menyampaikan kepada Branch Manager mengenai 

gagasan, usulan ataupun saran dalam upaya meningkatkan kinerja cabang. 

C. Koodinator IT 

1. Melakukan instalansi dan pemeliharaan infrastuktur server, hardware dan 

software di kantor cabang. 

2. Melakukan pengamanan terhadap aplikasi yang terinstal pada computer 

dari serangan virus. 

3. Menjalankan fungsi sebagai administrator system jaringan komputer. 

4. Menyediakan pelatihan bagi karyawan cabang mengenai pengembangan 

aplikasi pendukung kerja cabang. 

5. Mengawasi implementasi aplikasi yang dikembangkan oleh IT 

Development kantor pusat dengan memastikan pengoprasian berjalan 

dengan baik. 

6. Membuat dan mengelola website kantor cabang. 

7. Melakukan pembackupan data server secara berkala. 

8. Berkomunikasi secara rutin dengan IT Development kantor pusat untuk 

memastikan keamanan dan integritas database. 

9. Melaporkan kegiatan kepada kepala cabang dan Direktorat Program kantor 

pusat. 
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D. Head Of Education Departmen 

1. Memastikan dan mengontrol kesiapan sarana dan prasarana kegiatan 

belajar mengajar. 

2. Membuat dan menyusun jadwal perkuliahan setiap awal semester. 

3. Memastikan administrasi pendidikan (absensi peserta didik dosen, naskah 

ujian, daftar nilai, pembuatan sartifikat, traskip nilai, surat keterangan, 

biodata peserta didik dan lain-lain. 

4. Bekerja sama dengan dengan coordinator program dan pembimbing 

akademik memberikan bimbingan akademis kepada peserta didik. 

5. Memastikan administrasi dan pelaksanaan ujian semester (naskah soal 

ujian, hasil ujian, dan absensi peserta didik serta berita acara ujian) 

terkelola dengan baik. 

6. Membina unit administrasi pendidikan untuk terciptanya pelayanan 

terhadap tenaga pengajar dan peserta didik dalam penyelenggaraan 

kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tujuan pengelolaan kantor 

cabang. 

7. Memastikan semua aktifitas pelayanan perpustakaan kepada peserta didik 

berjalan dengan baik. 

8. Memilih calon tenaga pengajar melalui mekanisme microteaching untuk 

tenaga pengajar baru bekerjasama dengan koordinator program dan 

berkoordinasi dengan Branch Manager dalam hal penentuan rate. 
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9. Memimpin rapat koordinasi di bawah bidangnya dalam rangka mengontrol 

dan mengevaluasi kinerja untuk peningkatan kualitas dan inovasi yang 

meliputi : 

a. Rapat pembimbing akademik 

b. Rapat staf akademik 

c. Rapat koordinator program dan tenaga pengajar FT/PT 

d. Rapat asisten lab dan tenaga pengajar computer 

e. Rapat tim IT 

f. Rapat pembantu umum 

g. Rapat ketua kelas dan UKM 

10. Melakukan rapat koordinasi lintas department setiap minggu dalam rangka 

mensinerjikan program kerja. 

11. Mengontrol kualitas pengajaran dengan melakukan EUB dan EDA setiap 

semester. 

12. Membuat laporan dan menyampaikan laporan secara berkala kepada 

Branch Manager. 

13. Bekerja sama dengan pengurus Rumah Entrepreneur dalam merencanakan 

pembelajaran di Rumah Entrepreneur. 
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E. Head Of Finance & HRD Department 

1. Menjabarkan / menetapkan rencana usaha Branch Manager ke dalam 

program kerja terperinci dan anggaran laba rugi, proyeksi arus kas dan 

proyeksi neraca. 

2. Mengawasi jalannya arus penerimaan dan pengeluaran kas, penggajian 

(absensi, lembur dan pembayaran gaji) dan pemakaian persediaan agar 

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. 

3. Mensupervisi staf dibawah koordinasinya, 

4. Memeriksa atau menghitung saldo kas di kasir dan saldo kuantitas 

persediaan dibagian logistic dan membandingkan dengan catatan mereka 

masing-masing (buku kas dan daftar / kartu persediaan) secara rutin dan 

membuat berita acaranya. 

5. Mengontrol keberadaan aktiva (fisik,lokasi dan kondisi barangnya). 

6. Melakukan evaluasi atas laporan keuangan dari bagian akuntansi tentang 

kebenaran angka evaluasi pendapatan dan biaya terhadap anggaran cabang 

serta mengajukan solusi kepada Branch Manager. 

7. Menyiapkan laporan keuangan bulanan dan tahunan kantor cabang yang 

ditandatangani Branch Manager. 

8. Mengamankan Cash In/Cash Out yang telah ditetapkan dengan Cash flow 

cabang. 

9. Menyediakan dana operasional cabang. 

10. Merencanakan dan melaksanakan strategi penagihan hutang alumni. 
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11. Bertanggung Jawab terhadap keamanan surat berharga yang disimpan di 

Lembaga. 

12. Bersama Branch Manager atau Assisstant BM melakukan pengontrolan 

aktivitas karyawan yang meliputi absensi, lembur, cuti, dana berobat, dll. 

13. Bersama Branch Manager atau Assisstant BM melakukan pembinaan 

terhadap karyawan. 

14. Bersama BM atau Assisstant BM merencanakan dan menjalankan program 

pengembangan karyawan seperti pelatihan, rekreasi, dsb. 

15. Bersama BM atau Assisstant BM memastikan terselenggaranya aspek 

hubungan industrial dengan baik dan benar sesuai normative pemerintah 

setempat. 

16. Melakukan koordinasi dengan kantor pusat mengenai status karyawan, 

mutasi dan PHK di cabang. 

F. Head Of Marketing Department 

1. Mengkoordinir segala bentuk kegiatan promosi untuk mendapatkan siswa 

profesi dan Reguler. 

2. Mengembangkan metode dan strategi marketing serta melakukan analisa 

perkembangan pasar. 

3. Mensurvisi staf yang berbeda di bawah koordinasi. 

4. Membina dan meningkatkan kemampuan Customer Service dalam 

melayani konsumen. 

5. Membuat jadwal pembukaan kelas baru program regular secara rutin 

koordinasi dengan Head of Education Department. 
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6. Mengajukan gagasan, usul serta saran alternatif pemecahan masalah 

marketing ke atasannya. 

7. Mengkoordinir nilai UTS dan UAS semester III dan IV dari bagian 

pendidikan. 

8. Mengkoordinir pengumpulan biodata (CV) dari calon lulusan untuk semua 

program dan mengirimkan sebagian data tersebut ke kantor pusat. 

9. Menjaga kerahasiaan data yang terkait dengan bidang pekerjaannya. 

10. Memberikan contoh dan teladan serta mensupervisi staf di bawah 

koordinasinya. 

11. Membuat laporan bulanan ke manajer terkait. 

12. Merancang strategi dan mekanisme control dalam pengadaan in house 

training di cabangnya. 

13. Bersama kantor pusat membantu mempersiapkan modul dan buku-buku 

untuk pelaksanaan IHT, OBT dan produk non regular dan non profesi 

lainnya serta bertanggung jawab atas pembentukan/pemantauan jaringan 

produk tersebut. 

G. Head Of C&P Department 

1. Mengkoordinir pengumpulan biodata (CV) dari calon lulusan untuk semua 

program pada awal semester IV. 

2. Melakukan perjanjian magang atau kerja dengan calon lulusan dan 

menyimpan surat perjanjian tersebut oleh kedua belah pihak. 

3. Melakukan MOU dengan relasi perusahaan. 
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4. Mengirimkan CV ke perusahaan relasi yang mengajukan permintaan 

SDM. 

5. Membina hubungan dengan relasi perusahaan dengan melalui telepon, 

email maupun kunjungan langsung, kartu ucapan bingkisan. 

6. Melakukan simulasi persiapan magang/kerja dengan mengadakan psikotest 

dan interview. 

7. Memberikan motivasi kepada calon lulusan yang akan diproses 

magang/kerja. 

8. Mengatur jadwal kelas AMT dengan bagian pendidikan setiap akhir 

semester III. 

9. Melakukan evaluasi atas proses penempatan terhadap calon lulusan yang 

telah ditempatkan dengan mengisi surat pernyataan. 

10. Merancang strategi dan mekanisme control dalam pelatihan mahasiswa 

bermasalah dalam penempatan kerja/magang. 

11. Mengadakan kegiatan alumni gathering sekali dalam setahun. 

12. Menjadi coordinator dan bertanggung jawab penuh atas kegiatan IKA 

LP3I cabang. 

13. Membuat laporan bulanan ke manajer terkait. 
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4.1.4 Kepegawaian 

1. Unit Kerja 

Tabel 4.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Unit Kerja 

No Unit Kerja Jumlah Persentase 

1 Branch Manager 1 2,5 % 

2 Sekertaris 1 2,5% 

3 Finance & HRD 10 25 % 

4 Education 8 20 % 

5 C&P 3 7,5 % 

6 Marketing 9 22,5 % 

7 IT 4 10 % 

8 Dosen Tetap 4 10 % 

Total 40 100 % 

Sumber: Data Primer, 2019 

Dari tabel 4.1 diatas dapat diketahui untuk karyawan dengan unit kerja 

sebagai Branch Manager sebanyak 1 orang (2,5%), unit kerja sebagai Sekertaris 1 

orang (2,5%), unit kerja sebagai Finance & HRD 10 orang (25%), unit kerja 

sebagai Education 8 orang (20%), unit kerja sebagai C&P 3 orang (7,5%), unit 

kerja sebagai Marketing 9 orang (22,5%), unit kerja sebagai IT 4 orang (10%), 

dan unit kerja sebagai Dosen tetap 4 orang (10 %). Artinya responden terbanyak 

adalah karyawan sebagai Staf Finance & HRD. 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

No Umur Jumlah Presentase 

1 20 s/d 30 20 50 % 

2 31 s/d 40 10 25 % 

3 41 s/d 50 9 22,5 % 

4 >50 1 2,5 % 

Total 40 100 % 

Sumber: Data Primer, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.2 diatas diperoleh bahwa karyawa yangk berusia 20 – 

30 sebanyak 20 orang (50%), usia 31- 40 sebanyak 10 (25%), usia 41- 50 

sebanyak 9 (22,5%), usia yang lebih dari 50 tahun sebanyak 1 (2,5%), artinya 

responden terbanyak adalah karyawan yang berusia 20 – 30 tahun. 

Tabel 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase 

1 S2 9 22,5% 

2 S1 17 42,5% 

3 D3 7 17,5% 

4 SLTA 7 17,5% 

Total 40 100% 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas diperoleh bahwa karyawan dengan 

pendidikan S2 sebanyak 9 orang (22,5%), S1 sebanyak 17 orang (42,5%), D3 

sebanyak 7 orang (17,5%), dan SLTA sebanyak 7 orang (17,5%). Artinya 

responden terbanyak adalah karyawan dengan pendidikan S1. 

Tabel 4.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No Masa Kerja Jumlah Presentase 

1 >1 Tahun 17 42,5% 

2 >5 Tahun 14 35% 

3 > 10 Tahun 9 22,5% 

Total 40 100% 

Sumber: Data Primer, 2019 

Dari tabel 4.4 diatas diperoleh karyawan dengan masa kerja lebih dari 1 

tahun sebanyak 17 orang (42,5%), lebih dari 5 tahun sebanyak 14 orang (35%), 

dan lebih dari 10 tahun sebanyak 9 orang (22,5%). Artinya responden terbanyak 

yaitu yang memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun. 
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Tabel 4.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1 Laki-laki 28 70% 

2 Perempuan 12 30% 

Total 40 100% 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas diperoleh bahwa karyawan dengan jenis 

kelamin laki-laki sebanyak 28 orang (70%), dan perempuan sebanyak 12 orang 

(30%). Artinya responden terbanyak adalah laki-laki. 

4.1.5 Fasilitas Yang Dimiliki 

LP3I Tasikmalaya berdiri di tanah seluas 4200/2600 m2  yang terdiri dari 

tiga bangunan, yakni gedung utama, workshop otomotif, dan masjid. Secara 

umum, kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di LP3I Tasikmalaya, adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 4.6 

Fasilitas Sarana dan Prasarana LP3I cabang Tasikmalaya 

No Sarana dan Prasarana Banyak 

(buah) 

1 Ruang kelas 13 

2 Ruang kantor administrasi 4 

3 Ruang perpustakaan 1 

4 Lab. Komputer 3 

5 Lab. Hardware 1 

6 Lab. Otomotif/ Workshop 1 

7 Ruang Instruktur 1 

8 Ruang direktur 1 

9 Ruang pembantu direktur & kajur 1 

10 Ruang rapat 1 

11 Ruang seminar/auditorium 1 

12 Lobby front office 1 

13 Ruang UKM 1 

14 Ruang UKS 1 
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16 Toilet (gent & ladies) 21 

17 Mushola wanita 2 

18 Mesjid 1 

19 Koperasi karyawan 1 

20 Kantin 1 

21 Ruang Logistik 1 

22 Tempat parkir 3 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pelaksanaan Variabel Tingkat Pendidikan 

4.2.1.1 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Tingkat Pendidikan 

 Pernyataan dari Variabel Disiplin Kerja memiliki 10 pernyataan dengan 

lima jawaban. Adapun kategori nilai untuk setiap pernyataan dari penilaian 

variabel tehadap variabel Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Kategori Nilai 

 

Jarak Interval Kategori 

168 - 200 Sangat Baik 

136 - 167 Baik 

104 - 135 Cukup Baik 

72 - 103 Tidak Baik 

40 - 71 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Kategori Nilai, Diolah (2019) 

Untuk hasil tanggapan responden terhadap item pernyataan dari variabel 

Tingkat Pendidikan dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini: 
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Tabel 4.8 

“Jenjang pendidikan berpengaruh dalam menentukan pekerjaan”. 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 13 65 32,50 

Setuju 4 21 84 52,50 

Kurang Setuju 3 5 15 12,50 

Tidak Setuju 2 1 2 2,50 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 40 166 100,00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.8 maka diperoleh dari tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang, jumlah skor 65 atau sebesar 32,50 

%, menyatakan setuju sebanyak 21 orang, jumlah skor 84 atau sebesar 52,50%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 5 orang, jumlah skor 15 atau sebesar 

12,50%, menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang, jumlah skor 2 atau sebesar 

2,50%, tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju , jumlah skor 0 atau sebesar 

0%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.8 adalah 166, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 40. 

Tabel 4.9 

“Jenjang pendidikan menentukan posisi pada saat akan bekerja”. 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 22 110 55,00 

Setuju 4 10 40 25,00 

Kurang Setuju 3 6 18 15,00 

Tidak Setuju 2 2 4 5,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 40 172 100,00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.9 maka diperoleh dari tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 22 orang, jumlah skor 110 atau sebesar 55,00 

%, menyatakan setuju sebanyak 10 orang, jumlah skor 40 atau sebesar 25,00%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 6 orang, jumlah skor 18 atau sebesar 

15,00%, menyatakan tidak setuju sebanyak 2 orang, jumlah skor 4 atau sebesar 

5,00%, tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju , jumlah skor 0 atau sebesar 

0%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.9 adalah 172, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 40. 

Tabel 4.10 

“Karyawan yang berpendidikan S1(Sarjana) mendapatkan posisi yang 

sangat berpengaruh ditempat kerja”. 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 10 50 25,00 

Setuju 4 17 68 42,50 

Kurang Setuju 3 10 30 25,00 

Tidak Setuju 2 3 6 7,50 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   40 154 100,00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.10 maka diperoleh dari tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang, jumlah skor 50 atau sebesar 25,00 

%, menyatakan setuju sebanyak 17 orang, jumlah skor 68 atau sebesar 42,50%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 10 orang, jumlah skor 30 atau sebesar 

25,00%, menyatakan tidak setuju sebanyak 3 orang, jumlah skor 6 atau sebesar 

7,50%, tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju , jumlah skor 0 atau sebesar 

0%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.10 adalah 154, ini berarti 
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pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 40. 

Tabel 4.11 

“Jurusan pendidikan berpengaruh untuk menentukan posisi pada 

saat bekerja”. 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 13 65 32,50 

Setuju 4 18 72 45,00 

Kurang Setuju 3 8 24 20,00 

Tidak Setuju 2 1 2 2,50 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   40 163 100,00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.11 maka diperoleh dari tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang, jumlah skor 65 atau sebesar 32,50 

%, menyatakan setuju sebanyak 18 orang, jumlah skor 72 atau sebesar 45,00%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 8 orang, jumlah skor 24 atau sebesar 

20,00%, menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang, jumlah skor 2 atau sebesar 

2,50%, tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju , jumlah skor 0 atau sebesar 

0%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.11 adalah 163, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 40. 

 

Tabel 4.12 

“Jurusan Pendidikan tidak berpengaruh untuk menentukan posisi 

pada saat bekerja”. 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 12 60 30,00 

Setuju 4 13 52 32,50 



64 
 

 

Kurang Setuju 3 10 30 25,00 

Tidak Setuju 2 5 10 12,50 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   40 152 100,00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.12 maka diperoleh dari tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang, jumlah skor 60 atau sebesar 30,00 

%, menyatakan setuju sebanyak 13 orang, jumlah skor 52 atau sebesar 32,50%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 10 orang, jumlah skor 30 atau sebesar 

25,00%, menyatakan tidak setuju sebanyak 5 orang, jumlah skor 10 atau sebesar 

12,50%, tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju , jumlah skor 0 atau 

sebesar 0%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.12 adalah 152, ini 

berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 40. 

Tabel 4.13 

“Pendidikan sangat menentukan kepribadian seseorang ditempat 

kerja”. 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 12 60 30,00 

Setuju 4 17 68 42,50 

Kurang Setuju 3 10 30 25,00 

Tidak Setuju 2 1 2 2,50 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   40 160 100,00 

 

Berdasarkan tabel 4.13 maka diperoleh dari tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang, jumlah skor 60 atau sebesar 30,00 

%, menyatakan setuju sebanyak 17 orang, jumlah skor 68 atau sebesar 42,50%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 10 orang, jumlah skor 30 atau sebesar 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 
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25,00%, menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang, jumlah skor 2 atau sebesar 

2,50%, tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju , jumlah skor 0 atau sebesar 

0%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.13 adalah 160, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 40. 

Tabel 4.14 

“Pendidikan sangat menentukan kualitas pekerjaan seseorang”. 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 14 70 35,00 

Setuju 4 19 76 47,50 

Kurang Setuju 3 6 18 15,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 2,5 

Jumlah   40 165 100,00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.14 maka diperoleh dari tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 14 orang, jumlah skor 70 atau sebesar 35,00 

%, menyatakan setuju sebanyak 19 orang, jumlah skor 76 atau sebesar 47,50%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 6 orang, jumlah skor 18 atau sebesar 

15,00%, tidak ada yang menyatakan tidak setuju, jumlah skor 0 atau sebesar 0%, 

menyatakan sangat tidak setuju 1 orang , jumlah skor 1 atau sebesar 2,5%. Total 

jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.14 adalah 165, ini berarti pernyataan 

tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.2 pada halaman 40. 

Tabel 4.15 

“Pendidikan menentukan seseorang dalam pencapaian prestasi di 

tempat kerja”. 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 9 45 22,50 



66 
 

 

Setuju 4 20 80 50,00 

Kurang Setuju 3 9 27 22,50 

Tidak Setuju 2 1 2 2,50 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 2,5 

Jumlah   40 155 100,00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.15 maka diperoleh dari tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 9 orang, jumlah skor 45 atau sebesar 22,50 %, 

menyatakan setuju sebanyak 20 orang, jumlah skor 80 atau sebesar 50,00%, yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 9 orang, jumlah skor 27 atau sebesar 22,50%, 

menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang, jumlah skor 2 atau sebesar 2,50%, 

yang menyatakan sangat tidak setuju 1 orang , jumlah skor 1 atau sebesar 2,5%. 

Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.15 adalah 155, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 40. 

Tabel 4.16 

“Pendidikan tidak menentukan sikap seseorang di tempat kerja”. 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 10 50 26,32 

Setuju 4 12 48 31,58 

Kurang Setuju 3 13 39 34,21 

Tidak Setuju 2 2 4 5,26 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 2,6 

Jumlah   38 142 100,00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.16 maka diperoleh dari tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang, jumlah skor 50 atau sebesar 26,32 

%, menyatakan setuju sebanyak 12 orang, jumlah skor 48 atau sebesar 31,58%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 13 orang, jumlah skor 39 atau sebesar 
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34,21%, menyatakan tidak setuju sebanyak 2 orang, jumlah skor 4 atau sebesar 

5,26%, yang menyatakan sangat tidak setuju 1 orang , jumlah skor 1 atau sebesar 

2,6%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.16 adalah 142, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 40. 

Tabel 4.17 

“Pendidikan tidak bermanfaat untuk menyelesaikan pekerjaan di 

tempat kerja”. 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 12 60 30,00 

Setuju 4 14 56 35,00 

Kurang Setuju 3 11 33 27,50 

Tidak Setuju 2 2 4 5,00 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 2,5 

Jumlah   40 154 100,00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.17 maka diperoleh dari tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang, jumlah skor 60 atau sebesar 30,00 

%, menyatakan setuju sebanyak 14 orang, jumlah skor 56 atau sebesar 35,00%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 11 orang, jumlah skor 33 atau sebesar 

27,50%, menyatakan tidak setuju sebanyak 2 orang, jumlah skor 4 atau sebesar 

5,00%, yang menyatakan sangat tidak setuju 1 orang , jumlah skor 1 atau sebesar 

2,5%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.17 adalah 154, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 40. 
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Tabel 4.18 

Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Pendidikan 

NO PERNYATAAN 
TARGET 

SKOR 

TARGET 

TERCAPAI 

KRITERIA 

NILAI 

1 

Jenjang Pendidikan 

berpengaruh dalam 

menentukan pekerjaan. 

136-167 166 BAIK 

2 

Jenjang pendidikan 

menentukan posisi pada saat 

akan bekerja. 

168-200 172 
SANGAT 

BAIK 

3 

Karyawan yang berpendidikan 

S1 (Sarjana) mendapatkan 

posisi yang sangat berpengaruh 

ditempat kerja. 

136-167 154 BAIK 

4 

Jurusan Pendidikan 

berpengaruh untuk menentukan 

posisi pada saat bekerja. 

136-167 163 BAIK 

5 

Jurusan Pendidikan tidak 

berpengaruh untuk menentukan 

posisi pada saat bekerja. 

136-167 152 BAIK 

6 

Pendidikan sangat menentukan 

kepribadian seseorang di 

tempat kerja. 

136-167 160 BAIK 

7 
Pendidikan sangat menentukan 

kualitas pekerjaan seseorang. 136-167 165 BAIK 

8 

Pendidikan menentukan 

seseorang dalam pencapaian 

prestasi di tempat kerja 

136-167 155 BAIK 

9 

Pendidikan tidak menentukan 

sikap seseorang di tempat 

kerja. 

136-167 142 BAIK 

10 

Pendidikan tidak bermanfaat 

untuk menyelesaikan pekerjaan 

di tempat kerja. 

136-167 154 BAIK 

Jumlah 
168-200 

1583 
SANGAT 

BAIK 

Rata-rata 136-167 158,3 BAIK 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.18 maka diperoleh jumlah skor rata-rata tanggapan 

responden terhadap 10 pernyataan yang berhubungan dengan Tingkat Pendidikan 
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adalah 158,75. Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

Tingkat Pendidikan di LP3I Tasikmalaya berada pada kategori Baik. 

4.2.2 Pelaksanaan Variabel Etos Kerja. 

4.2.2.1 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Etos Kerja. 

Pernyataan dari Variabel Etos Kerja memiliki 10 pernyataan yang 

berkaitan dengan Etos Kerja dengan lima jawaban yang telah ditentukan 

sebelumnya. Adapun kategori nilai untuk setiap pernyataan dari penilaian variabel 

Etos Kerja karyawan sebagai berikut: 

Tabel 4.19 

Kategori Nilai 

 

Jarak Interval Kategori 

168 - 200 Sangat Baik 

136 - 167 Baik 

104 - 135 Cukup Baik 

72 - 103 Tidak Baik 

40 - 71 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Kategori Nilai, Diolah (2019) 

Hasil tanggapan responden terhadap item pernyataan variabel Etos Kerja dapat 

dilihat pada tabel-tabel berikut ini: 

Tabel 4.20 

“Saya disini bekerja dengan ikhlas dan sabar”. 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 15 75 37,50 

Setuju 4 20 80 50,00 

Kurang Setuju 3 4 12 10,00 

Tidak Setuju 2 1 2 2,50 
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Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 40 169 100,00 

Sumber : Data Olahan Kuisioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.20 maka diperoleh dari tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 15 orang, jumlah skor 75 atau sebesar 37,50 

%, menyatakan setuju sebanyak 20 orang, jumlah skor 80 atau sebesar 50,00%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 4 orang, jumlah skor 12 atau sebesar 

10,00%, menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang, jumlah skor 2 atau sebesar 

2,50%, tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju, jumlah skor 0 atau sebesar 

0%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.20 adalah 169, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 40. 

Tabel 4.21 

“Saya bekerja penuh dengan tanggung jawab”. 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 15 75 37,50 

Setuju 4 21 84 52,50 

Kurang Setuju 3 4 12 10,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 40 171 100,00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.21 maka diperoleh dari tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 15 orang, jumlah skor 75 atau sebesar 37,50 

%, menyatakan setuju sebanyak 21 orang, jumlah skor 84 atau sebesar 52,50%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 4 orang, jumlah skor 12 atau sebesar 

10,00%, tidak ada yang menyatakan tidak setuju sebanyak, jumlah skor 0 atau 
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sebesar 0%, tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju, jumlah skor 0 atau 

sebesar 0%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.21 adalah 171, ini 

berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 

3.2 pada halaman 40. 

Tabel 4.22 

“Saya bekerja tidak dengan konsisten tidak mengikuti SOP 

perusahaan”. 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 12 60 30,00 

Setuju 4 17 68 42,50 

Kurang Setuju 3 9 27 22,50 

Tidak Setuju 2 2 4 5,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   40 159 100,00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.22 maka diperoleh dari tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang, jumlah skor 60 atau sebesar 30,00 

%, menyatakan setuju sebanyak 17 orang, jumlah skor 68 atau sebesar 42,50%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 9 orang, jumlah skor 27 atau sebesar 

22,50%, menyatakan tidak setuju sebanyak 2 orang, jumlah skor 4 atau sebesar 

5,00%, tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju, jumlah skor 0 atau sebesar 

0%. Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.22 adalah 159, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 40. 
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Tabel 4.23 

“Saya selalu bekerja keras dengan penuh semangat tidak pernah mengeluh”. 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 8 40 20,00 

Setuju 4 20 80 50,00 

Kurang Setuju 3 12 36 30,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   40 156 100,00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.23 maka diperoleh dari tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang, jumlah skor 40 atau sebesar 20,00 %, 

menyatakan setuju sebanyak 20 orang, jumlah skor 80 atau sebesar 50,00%, yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 12 orang, jumlah skor 36 atau sebesar 

30,00%, tidak ada yang menyatakan tidak setuju, jumlah skor 0 atau sebesar 0%, 

tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju, jumlah skor 0 atau sebesar 0%. 

Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.23 adalah 156, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 40. 

Tabel 4.24 

“Saya bekerja dengan serius”. 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 13 65 32,50 

Setuju 4 24 96 60,00 

Kurang Setuju 3 3 9 7,50 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   40 170 100,00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.24 maka diperoleh dari tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang, jumlah skor 65 atau sebesar 32,50 

%, menyatakan setuju sebanyak 24 orang, jumlah skor 96 atau sebesar 60,00%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 3 orang, jumlah skor 9 atau sebesar 

7,50%, tidak ada yang menyatakan tidak setuju, jumlah skor 0 atau sebesar 0%, 

tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju, jumlah skor 0 atau sebesar 0%. 

Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.24 adalah 170, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 40. 

Tabel 4.25 

“Saya adalah salah satu karyawan yang cerdas dan penuh dengan 

kreativitas”. 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 8 40 20,00 

Setuju 4 24 96 60,00 

Kurang Setuju 3 7 21 17,50 

Tidak Setuju 2 1 2 2,50 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   40 159 100,00 

Sumber : Data Olahan Kuisioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.25 maka diperoleh dari tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang, jumlah skor 40 atau sebesar 20,00 %, 

menyatakan setuju sebanyak 24 orang, jumlah skor 96 atau sebesar 60,00%, yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 7 orang, jumlah skor 21 atau sebesar 17,50%, 

yang menyatakan tidak setuju 1 orang, jumlah skor 2 atau sebesar 2.50%, tidak 

ada yang menyatakan sangat tidak setuju, jumlah skor 0 atau sebesar 0%. Total 
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jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.25 adalah 159, ini berarti pernyataan 

tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.2 pada halaman 40. 

 

Tabel 4.26 

“Saya selalu menyelesaikan pekerjaan dengan tekun dan teliti”. 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 11 55 27,50 

Setuju 4 23 92 57,50 

Kurang Setuju 3 5 15 12,50 

Tidak Setuju 2 1 2 2,50 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   40 164 100,00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.26 maka diperoleh dari tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang, jumlah skor 55 atau sebesar 27,50 

%, menyatakan setuju sebanyak 23 orang, jumlah skor 92 atau sebesar 57,50%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 5 orang, jumlah skor 15 atau sebesar 

12,50%, yang menyatakan tidak setuju 1 orang, jumlah skor 2 atau sebesar 2.50%, 

tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju, jumlah skor 0 atau sebesar 0%. 

Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.26 adalah 164, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 40. 

 

 

 

 



75 
 

 

Tabel 4.27 

“Saya selalu bekerja dengan pelayanan sebaik mungkin”. 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 15 75 37,50 

Setuju 4 21 84 52,50 

Kurang Setuju 3 4 12 10,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   40 171 100,00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.27 maka diperoleh dari tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 15 orang, jumlah skor 75 atau sebesar 37,50 

%, menyatakan setuju sebanyak 21 orang, jumlah skor 84 atau sebesar 52,50%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 4 orang, jumlah skor 12 atau sebesar 

10,00%, tidak ada yang menyatakan tidak setuju, jumlah skor 0 atau sebesar 0%, 

tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju, jumlah skor 0 atau sebesar 0%. 

Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.27 adalah 171, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 40. 

Tabel 4.28 

“Saya tidak pernah mengecewakan kepercayaan orang lain terhadap saya”. 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 17 85 42,50 

Setuju 4 18 72 45,00 

Kurang Setuju 3 5 15 12,50 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   40 172 100,00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.28 maka diperoleh dari tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 17 orang, jumlah skor 85 atau sebesar 42,50 

%, menyatakan setuju sebanyak 18 orang, jumlah skor 72 atau sebesar 45,00%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 5 orang, jumlah skor 15 atau sebesar 

12,50%, tidak ada yang menyatakan tidak setuju, jumlah skor 0 atau sebesar 0%, 

tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju, jumlah skor 0 atau sebesar 0%. 

Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.28 adalah 172, ini berarti 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 40. 

Tabel 4.29 

“Saya selalu membantu pekerjaan teman yang belum selesai” 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 13 65 32,50 

Setuju 4 20 80 50,00 

Kurang Setuju 3 6 18 15,00 

Tidak Setuju 2 1 2 2,50 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   40 165 100,00 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.29 maka diperoleh dari tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang, jumlah skor 65 atau sebesar 32,50 

%, menyatakan setuju sebanyak 20 orang, jumlah skor 80 atau sebesar 50,00%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 6 orang, jumlah skor 18 atau sebesar 

15,00%, yang menyatakan tidak setuju 1 orang, jumlah skor 2 atau sebesar 2.50%, 

tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju, jumlah skor 0 atau sebesar 0%. 

Total jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.29 adalah 165, ini berarti 
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pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.2 pada 

halaman 40. 

Tabel 4.30 

Tanggapan Responden Terhadap Etos Kerja 

NO PERNYATAAN 
TARGET 

SKOR 

TARGET 

TERCAPAI 

KRITERIA 

NILAI 

1 

Saya disini bekerja dengan 

ikhlas dan sabar karena 

pekerjaan merupakan rahmat. 

168-200 169 
SANGAT 

BAIK 

2 

Saya bekerja penuh dengan 

tanggung jawab karena 

pekerjaan merupakan amanah 

yang harus saya jaga. 

168-200 171 
SANGAT 

BAIK 

3 

Saya bekerja tidak dengan 

konsisten tidak mengikuti 

SOP perusahaan. 

136-167 159 BAIK 

4 

Saya selalu bekerja keras 

dengan penuh semangat tidak 

pernah mengeluh sedikitpun. 

136-167 156 BAIK 

5 

Saya bekerja dengan serius 

karena saya menganggap 

kerja adalah ibadah. 

168-200 170 
SANGAT 

BAIK 

6 

Saya adalah salah satu 

karyawan yang cerdas dan 

penuh dengan kreativitas. 

136-167 159 BAIK 

7 

Saya selalu menyelesaikan 

pekerjaan dengan tekun dan 

teliti. 

136-167 164 BAIK 

8 
Saya selalu bekerja dengan 

pelayanan sebaik mungkin. 168-200 171 
SANGAT 

BAIK 

9 

Saya tidak pernah 

mengecewakan kepercayaan 

orang lain terhadap saya. 

168-200 172 
SANGAT 

BAIK 

10 

Saya selalu membantu 

pekerjaan teman saya yang 

belum selesai. 

136-167 165 BAIK 

Jumlah 168-200 1656 
SANGAT 

BAIK 

Rata-rata 136-167 165,6 BAIK 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 
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 Berdasarkan tabel 4.30 jumlah skor rata-rata tanggapan responden 

terhadap 10 pernyataan yang berhubungan dengan Etos Kerja adalah 165,6. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Etos Kerja di LP3I 

Tasikmalaya berada pada kategori Baik. 

4.2.3 Analisis Data 

4.2.3.1 Uji Validitas 

Untuk pengujian validitas dapat dilihat pada tabel 4.31 dibawah ini. 

Korelasi antara tiap-tiap item dengan total item untuk instrumen Tingkat 

Pendidikan. Karena seluruh korelasi lebih besar dari pada kriteria yang 

disyaratkan sebesar 0,30. Dengan demikian dapat disimpulkan instrumen 

pengukuran Tingkat Pendidikan adalah valid. 

Tabel 4.31 

Validitas Tingkat Pendidikan 

NO 

PERYATAAN 
rHitung rKritik Kriteria 

1 0,618 0,3 VALID 

2 0,706 0,3 VALID 

3 0,647 0,3 VALID 

4 0,648 0,3 VALID 

5 0,754 0,3 VALID 

6 0,550 0,3 VALID 

7 0,610 0,3 VALID 

8 0,484 0,3 VALID 

9 0,624 0,3 VALID 

10 0,640 0,3 VALID 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

Pada tabel 4.32 menunjukan besarnya koefisien korelasi antara tiap-tiap 

item dengan total item instrumen Etos Kerja. Karena seluruh koefisien korelasi 
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lebih besar dari pada 0,30. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrument 

pengukuran Etos Kerja adalah valid sebagai mana tabel dibawah ini. 

Tabel 4.32 

Validitas Etos Kerja 

NO 

PERYATAAN 
rHitung rKritik Kriteria 

1 0,628 0,3 VALID 

2 0,656 0,3 VALID 

3 0,561 0,3 VALID 

4 0,547 0,3 VALID 

5 0,411 0,3 VALID 

6 0,615 0,3 VALID 

7 0,700 0,3 VALID 

8 0,600 0,3 VALID 

9 0,652 0,3 VALID 

10 0,604 0,3 VALID 

Sumber: Data Olahan Kuisioner, 2019 

 

4.2.3.2 Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan 

sejauh mana hasil suatu pengukuran dari kuisioner (instrument pengumpulan 

data). Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah sebuah instrumen telah 

dipastikan validitasnya. 

Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini, instrument yang 

digunakan menggunakan koefisien cronbach’s alpha dengan menggunakan 

fasilitas SPSS versi 25. Dikatakan keandalan instrument pengukur apabila sebagai 

berikut: 
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1. Jika hasil pengujian menunjukan r hitung < 0,60 maka instrument 

tidak reliable. 

2. Jika hasil pengujian menunjukan r hitung > 0,60 maka instrument 

reliable (alat ukur yang digunakan dapat diandalkan) 

 

1. Pengujian Reliabilitas Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.33 

Hasil Perhitungan Reliabilitas Tingkat Pendidikan 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,755 11 

Sumber: Hasil Olahan Kuisioner 2019 

Pada Tabel 4.33 terlihat bahwa cronbach alpha adalah 0,755. Kriteria 

yang digunakan adalah sekurang-kurangnya nilai koefisien croncbach alpha 0,60. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa isntrumen Tingkat Pendidikan  

adalah reliable. 

2. Pengujian Reliabilitas Etos Kerja 

Tabel 4.34 

Hasil Perhitungan Reliabilitas Etos Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,748 11 

Sumber: Hasil Olahan Kuisioner 2019 

Pada Tabel 4.34 terlihat bahwa cronbach alpha adalah 0,748. Kriteria 

yang digunakan adalah sekurang-kurangnya nilai koefisien croncbach alpha 0,60. 
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Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa isntrumen Tingkat Pendidikan  

adalah reliable. 

4.2.3.3 Uji Koefisien korelasi Determinasi 

Analisis koefisien korelasi adalah untuk mengetahui adanya 

derajat/kekuatan hubungan tingkat pendidikan terhadap etos kerja karyawan pada 

LP3I cabang Tasikmalaya. Output dari program IBM SPSS Statistics 25 diperoleh 

nilai koefisien korelasi seperti yang tertera pada tabel 4.35 sebagai berikut: 

Tabel 4.35 

Koefisien Korelasi Determinasi 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,371a ,138 ,115 4,012 

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X 

Sumber: Hasil Olahan Kuisioner 2019 

 

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rhitung 

sebesar 0.371. Maka selanjutnya untuk mengetahui berapa besar pengaruh 

variabel Tingkat Pendidikan terhadap Etos Kerja Karyawan dalam penelitian ini 

menggunakan koefisien determinasi r2 yang hasilnya dinyatakan dalam presentase 

adalah sebagai berikut: 

KD = (0,371)2 x 100% 

 = 0.1376 x 100 

 = 13.76% 

Dari hasil perhitungan diatas maka diperoleh nilai r2 sebesar 13,76%. 

Artinya Tingkat Pendidikan memeberikan pengaruh sebesar 13,76% terhadap Etos 
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Kerja Karyawan di LP3I Tasikmalaya. Sedangkan 86,24% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya yang tidak dimasukan kedalam penelitian yang dilakukan. 

 

4.2.3.4 Uji Regresi Linier Sederhana 

Uji regresi digunakan untuk mencari koefisien korelasi antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan regresi 

sederhana sedangkan hipotesis dibuktikan dengan menggunakan perhitungan 

secara sistematis. Untuk mengetahui persamaan regresi linier sederhana dapat 

dilihat dari tabel hasil analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan IBM 

SPSS Statistics 25 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.36 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 30,402 4,500  6,756 ,000 

TOTAL_X ,277 ,112 ,371 2,463 ,018 

a. Dependent Variable: TOTAL_Y 

Sumber: Hasil Olahan Kuisioner, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.36 maka diperoleh bilangan konstanta (a) sebesar 

30,402 dan koefisien variabel (b) Tingkat Pendidikan sebesar 0,277. Dengan 

demikian dapat ditentukan persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Y = 30,402 + 0,277X 

 Dari persamaan regresi diatas, maka dapat disimpulkan dari masing-

masing variabel adalah: 
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a. Konstanta sebesar 30,402 diartikan bahwa variabel Tingkat 

Pendidikan jika tetap atau tidak mengalami penambahan atau penurunan 

maka Etos Kerja karyawan akan sebesar 30,402 

b. Koefisien variabel Tingkat Pendidikan sebesar 0,277 dapat 

diartikan bahwa setiap peningkatan presepsi terhadap variabel Tingkat 

Pendidikan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Etos Kerja 

Karyawan sebesar 0,277 satuan. 

 

4.2.4 Uji Hipotesis 

4.2.4.1. Secara Parsial (Uji t) 

Uji t atau uji partial merupakan pengujian secara parsial hipotesis tentang 

parameter koefisien regresi yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

independen mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel dependen dengan 

level signifikan <0,05. Dikatakan signifikan apabila: 

1. Jika angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. 

2. Jika angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

Untuk lebih jelasnya, perhitungan uji t dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.37 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 30,402 4,500  6,756 ,000 

TOTAL_X ,277 ,112 ,371 2,463 ,018 

a. Dependent Variable: TOTAL_Y 

Sumber: Hasil Olahan Kuisioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.37 hasil perhitungan uji t diketahui nilai t hitung sebesar 

2,463. Dan t tabel: 

  t tabel = n – k  

  = 40 – 2 

  = 38 

  = 1,685 

 Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diperoleh nilai t hitung sebesar 

2,463 > 1,68595 dengan nilai signifikan 0,018 < 0,05 maka Ho ditolak Ha 

diterima. Artinya, variabel Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Etos Kerja Karyawan di LP3I cabang Tasikmalaya. 

 

 

 

 



 
 

85 
 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas data yang diperoleh dari kuisioner 

maka dilakukan pengujian validitas yaitu untuk mengukur valid atau tidaknya 

pernyataan dari masing-masing variabel. Selain uji validitas juga dilakukan 

pengujian reliabilitas. Hasil uji validitas dan uji reliabilitas yang telah dilakukan 

menunjukan bahwa seluruh pernyataan dalam setiap variabel valid dan reliabel. 

Bedasarkan pembahasan diatas yang telah diuraikan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil penyebaran kuisioner, maka dapat diketahui bahwa Tingkat 

Pendidikan pada LP3I Cabang Tasikmalaya secara umum 

memperoleh nilai Baik. 

2. Dari hasil penyebaran kuisioner, maka dapat diketahui bahwa Etos 

Kerja Karyawan pada LP3I Cabang Tasikmalaya secara umum 

memperoleh nilai Baik. 

3. Dari hasil pengujian uji t , dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh 

Tingkat Pendidikan dengan Etos Kerja Karyawan pada LP3I Cabang 

Tasikmalaya dengan besar pengaruh 13.76 %. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa adanya 

pengaruh pada Tingkat Pendidikan terhadap Etos Kerja Karyawan , maka 

perusahaan dapat lebih selektif memilih karyawannya dan mensyaratkan 

calon karyawan memiliki Tingkat Pendidikan tinggi karena terdapat 

Pengaruh terhadap Etos Kerja Karyawan nantinya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukan adanya variabel-variabel 

lain yang harus diperhatikan dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya 

hendaknya menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi Etos 

Kerja Karyawan sehingga penelitiannya akan semakin baik. 

3. Untuk membuat variabel tingkat pendidikan dan etos kerja menjadi 

sangat baik peneliti selanjutnya dapat meningkatkan pernyataan pada 

indikator-indikator yang masih berkriteria dengan nilai baik. 
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Lampiran 1 

 

Surat Permohonan Menjadi Responden 

Kepada 

Yth. Bapak/Ibu 

Di 

LP3I Cabang Tasikmalaya 

 

Dengan Hormat 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Aditia Nugraha 

NPM : 4122.4.16.11.0002 

Program Studi : Manajemen 

Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Winaya Mukti yang 

sedang mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, dengan judul “Pengaruh 

Tingkat Pendidikan Terhadap Etos Kerja Karyawan di Lp3i Cabang 

Tasikmalaya”. 

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan di lembaga pendidikan 

tempat Bapak/Ibu bekerja, maka saya mohon kesediaan dan waktunya Bapak/Ibu 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlampir di bawah ini. Sesuai 

dengan etika penelitian, saya akan menjaga kerahasiaan jawaban anda. 

Demikian saya sampaikan, dan untuk waktu, kerjasama, kesediaan Bapak/Ibu 

saya ucapkan terima kasih. 

 

Peneliti 

 

 

Aditia Nugraha 

NPM : 4122.4.16.11.0002 

 

 

 

 

 



  

Lampiran 2 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Mohon bantuan bapak/ibu untuk dapat mengisi biodata ini. Apabila jawabannya 

merupakan pilihan salah satu dari jawaban yang ada silakan bapak/ibu beri ceklis 

(√) pada kotak yang telah disediakan. 

1 Nomor responden     : 

2 Jenis Kelamin :        Pria   Wanita 

3 Usia      :       18-25 Tahun   31-40 Tahun 

 26-30 Tahun   41-50 Tahun 

 >50 

Pendidikan Terakhir:         SD          SMP    SMA 

       D3   S1 S2 

           S3 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Sebelum mengisi kuesioner ini, mohon Bapak/Ibu membaca setiap butir 

pertanyaan dengan cermat. 

2. Bapak/Ibu tinggal beri tanda check list( √ ) pada kolom yang sesuai dengan 

pilihan. 

3. Untuk setiap butir pertanyaan hanya diperbolehkan memilih satu alternatif 

jawaban. 

4. Jika ada kesalahan dalam memilih alternatif jawaban,beri tanda (X) pada 

kolom yang salah kemudian beri tanda check list( √ ) pada kolom yang sesuai. 

5. Semua pertanyaan yang ada, mohon di jawab tanpa ada satupun yang 

terlewatkan. 

 



  

Lampiran 3 

 

DAFTAR PERNYATAAN MENGENAI TINGKAT PENDIDIKAN (X) 

No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SS S KS TS STS 

1 
Jenjang pendidikan berpengaruh  dalam 

menentukan pekerjaan. 

     

2 
Jenjang pendidikan menentukan posisi 

pada saat akan bekerja. 

     

3 

Karyawan yang berpendidikan S1 

(Sarjana) mendapatkan posisi yang sangat 

berpengruh di tempat bekerja. 

     

4 
Jurusan Pendidikan berpengaruh untuk 

menentukan posisi pada saat bekerja. 

     

5 
Jurusan Pendidikan tidak berpengaruh 

untuk menentukan posisi pada saat bekerja. 

     

6 
Pendidikan sangat menentukan kepribadian 

seseorang di tempat kerja. 

     

7 
Pendidikan sangat menentukan kualitas 

pekerjaan seseorang. 

     

8 
Pendidikan menentukan seseorang dalam 

pencapaian prestasi di tempat kerja. 

     

9 
Pendidikan tidak menentukan sikap 

seseorang di tempat kerja. 

     

10 
Pendidikan tidak bermanfaat untuk 

menyelesaikan pekerjaan di tempat kerja. 

     

 

 



  

Lampiran 4 

Hasil Kuesioner Variable Tingkat Pendidikan (X) 

RESPONDEN 
PERNYATAAN X TOTAL 

SCORE P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

2 2 2 2 2 2 4 4 5 1 1 25 

3 4 4 3 3 3 4 5 5 3 2 36 

4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 40 

5 3 3 2 4 2 2 1 1 1 3 22 

6 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 35 

7 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 48 

8 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 42 

9 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 34 

10 4 5 3 4 5 4 3 3 5 5 41 

11 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 40 

12 5 5 4 4 2 3 3 4 3 3 36 

13 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 33 

14 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 34 

15 4 4 4 3 2 4 4 4 2 4 35 

16 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 35 

17 5 5 4 5 4 5 5 5 1 4 43 

18 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 48 

19 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 42 

20 5 5 5 5 4 5 3 4 3 3 42 

21 4 5 4 4 5 3 5 5 5 5 45 

22 4 5 5 3 4 5 4 5 4 5 44 

23 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 45 

24 4 5 5 4 3 5 5 4 3 5 43 

25 5 5 4 5 4 4 3 4 3 3 40 

26 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 37 

27 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 45 

28 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 41 

29 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 48 

30 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 36 

31 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 45 

32 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 

33 3 4 3 4 3 5 5 3 3 4 37 

34 4 3 4 5 4 3 3 4 5 5 40 

35 4 3 4 5 5 4 5 4 3 4 41 



  

36 4 5 3 4 5 5 5 4 3 3 41 

37 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 40 

38 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 34 

39 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 40 

40 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 43 

 

  



  

Lampiran 5 

DAFTAR PERNYATAAN MENGENAI ETOS KERJA (Y) 

No 
Pernyataan 

Alernatif Jawaban 

SS S KS TS STS 

1 

Saya disini bekerja dengan ikhlas dan 

sabar karena pekerjaan merupakan 

rahmat . 

     

2 

Saya bekerja penuh dengan tanggung 

jawab karena pekerjaan merupakan 

amanah yang harus saya jaga. 

     

3 
Saya bekerja tidak dengan konsisten 

tidak mengikuti SOP perusahaan. 

     

4 

Saya selalu bekerja keras dan penuh 

semangat tidak pernah mengeluh 

sedikitpun. 

     

5 
Saya bekerja dengan serius karena saya 

menganggap kerja adalah ibadah 

     

6 
Saya adalah salah satu karyawan yang 

cerdas dan penuh dengan kreativitas. 

     

7 
Saya selalu menyelesaikan pekerjaan 

dengan tekun dan teliti. 

     

8 
Saya selalu bekerja dengan pelayanan 

sebaik mungkin. 

     

9 
Saya tidak pernah mengecewakan 

kepercayaan orang lain terhadap saya. 

     

10 
Saya selalu membantu pekerjaan teman 

saya yang belum selesai. 

     

 

 



  

Lampiran 6 

Hasil Kuesioner Variable Etos Kerja (Y) 

RESPONDEN 
PERNYATAAN Y TOTAL 

SCORE P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 4 4 2 5 4 5 5 4 5 5 43 

2 4 4 5 4 5 4 4 5 5 2 42 

3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 38 

4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 43 

5 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 32 

6 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

9 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 46 

10 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 47 

11 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 

12 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 42 

13 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 39 

14 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 38 

15 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 

16 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 37 

17 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 44 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

19 4 3 4 5 5 4 3 3 3 5 39 

20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

21 4 5 3 3 4 3 3 4 5 4 38 

22 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 44 

23 1 3 4 4 4 5 4 5 3 3 36 

24 4 5 5 4 5 4 4 3 4 5 43 

25 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 

26 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 44 

27 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 43 

28 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 41 

29 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 

30 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 43 

31 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 45 

32 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 41 

33 5 4 3 4 5 3 2 3 3 3 35 

34 5 4 4 3 4 4 5 4 5 5 43 

35 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 44 



  

36 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 45 

37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

38 5 5 4 3 4 4 3 4 4 5 41 

39 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 38 

40 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 39 

 

  



  

Lampiran 7 

Hasil Uji Statistik Dengan IBM SPSS 25 

Validitas Tingkat Pendidikan 

No Pertanyaan Rhitung rKritik Kriteria 

1 0,618 0,3 Valid 

2 0,706 0,3 Valid 

3 0,647 0,3 Valid 

4 0,648 0,3 Valid 

5 0,754 0,3 Valid 

6 0,550 0,3 Valid 

7 0,610 0,3 Valid 

8 0,484 0,3 Valid 

9 0,624 0,3 Valid 

10 0,640 0,3 Valid 

 

Validitas Etos Kerja Karyawan 

No Pertanyaan rHitung rKritik Kriteria 

1 0,628 0,3 Valid 

2 0,656 0,3 Valid 

3 0,561 0,3 Valid 

4 0,547 0,3 Valid 

5 0,411 0,3 Valid 

6 0,615 0,3 Valid 

7 0,700 0,3 Valid 

8 0,600 0,3 Valid 

9 0,652 0,3 Valid 

10 0,604 0,3 Valid 

 

Reliabilitas Tingkat Pendidikan 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,755 11 

 

 

 



  

Lampiran 8 

 

Reliabilitas Etos Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,748 11 

 

Hasil Koefisien Korelasi 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,371a ,138 ,115 4,012 

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X 

 

Tabel Regresi Linier Sederhana 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 30,402 4,500  6,756 ,000 

TOTAL_

X 

,277 ,112 ,371 2,463 ,018 

a. Dependent Variable: TOTAL_Y 

 

Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 30,402 4,500  6,756 ,000 

TOTAL_

X 

,277 ,112 ,371 2,463 ,018 

a. Dependent Variable: TOTAL_Y 

 



  

Lampiran 9 

 

Foto-foto Fasilitas di LP3I cabang Tasikmalaya 

 

 

 

 

  

Ruang Kelas Ruang Perpustakan 

 

 

 

 

 

 

Laboratorium Komputer   Laboratorium Otomotif 

 

   

 

  

 

 

 

Labolatorium Perkantoran   Laboratorium Akuntansi Manual 

 



  

Lampiran 10 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gedung Serba Guna (Auditorium/Aula) Mesjid 

 

 

 

 

 

 

Koperasi Karyawan 

  



  

Lampiran 11 

 

Surat Permohonan Izin Penelitian 

 


