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RINGKASAN 
 

Kuliah daring adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara daring 
(online) dengan menggunakan video conference (Google Meet. Zoom, Google 
Classroom, Podcast dan sejenisnya). Dengan adanya fasilitas- fasilitas tersebut, 
mahasiswa dan dosen tetap dapat berinteraksi satu sama lain layaknya kuliah 
secara tatap muka atau offline. Bentuk interaksi antara dosen dengan mahasiswa 
dapat berbentuk pertemuan tatap muka secara daring, tanya-jawab, tes formatif, 
absensi, pemeberian materi dan sebagainya. Kinerja adalah hasil kerja secara 
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan Ada pengaruh pembelajaran daring 
terhadap kinerja dosen pada Fakultas Teknik Universitas Jakarta, hal ini dapat 
dilihat pada:  
1. Hasil estimasi nilai R Square sebesar 0,219 artinya 21,9%, artikan adanya 

pengaruh pembelajaran daring terhadap Kinerja Dosen sebesar 21,9% dan ada 
pengaruh dari variabel lain sebesar 78,1% pada Fakultas Teknik Universitas 
Jakarta. 

2. Hasil Uji t dapat dijelaskan bahwa varibel pembelajaran daring memiliki nilai 
signifikansi 0,000. Nilai Sig t < 5 % (0,000 < 0,05). Dengan demikian 
pengujian Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini memperlihatkan bahwa 
pembelajaran daring berpengaruh terhadap Kinerja Dosen (Y). 

3. Berdasarkan nilai perbandingan antara nilai t hitung dangan t tabel adalah 
bahwa; t hitung 5.660> t. Tabel 1.981 maka dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis diterima, artinya ada pengaruh pembelajaran daring terhadap Kinerja 
Dosen pada Fakultas Teknik Universitas Jakarta.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era revolusi industri 4.0. Tak hanya sektor ekonomi, sosial, dan 

teknologi, namun sektor pendidikan kini juga mau tak mau harus dapat 

beradaptasi dengan era ini. Salah satunya melakukan program perkuliahan 

daring atau system e-learning/ online learning. Di tambah adanya Wabah 

Coronavirus Disease (Covid-19) maka mau tidak mau pembelajaran daring 

harus di lakukan oleh seluruh pendidikan tinggi yang ada di Indonesia 

termasuk Universitas Jakarta.  

Kuliah daring sendiri sebagai pendidikan formal yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang peserta didiknya (mahasiswa) 

dan dosen berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem 

telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai 

sumber daya yang diperlukan didalamya. Pembelajaran yang terbiasa 

dilakukan dengan tatap muka langsung antara dosen dan mahasiswa harus 

dilakukan dengan daring atau pendidikan jarak jauh. Adanya wabah covid-19 

juga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan beberapa kebijakan, salah 

satunya adalah kebijakan belajar dari rumah atau daring. Kebijakan ini 

bertujuan untuk membatasi jarak antar individu (social distancing) sehingga 

penyebaran Covid-19 dapat ditekan. 

Kuliah daring adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara 

daring (online) dengan menggunakan video conference (Google Meet. Zoom, 



 
 

2 

Google Classroom, Podcast dan sejenisnya). Dengan adanya fasilitas- 

fasilitas tersebut, mahasiswa dan dosen tetap dapat berinteraksi satu sama lain 

layaknya kuliah secara tatap muka atau offline. Bentuk interaksi antara dosen 

dengan mahasiswa dapat berbentuk pertemuan tatap muka secara daring, 

tanya-jawab, tes formatif, absensi, pemeberian materi dan sebagainya. 

Perkuliahan secara daring banyak kendala bermunculan dikarenakan 

oleh ketidakbiasaan dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan 

secara daring, tidak semua dosen dan mahasiswa memiliki fasilitas yang 

memadai untuk melakukan kuliah daring seperti jaringan internet, laptop, 

komputer, telepon seluler, dan sebagainya dan pengetahuan yang memadai 

tentang belajar secara daring. Selain itu perkuliahan daring dapat terhambat 

karena berbagai kendala yang tidak diduga seperti gangguan pada jaringan 

internet, kerusakan pada pada peralatan dan habisnya kuota data internet. 

Persoalan lain akan perkuliahan secara daring seperti kurang terjalin 

ikatan emosional antara dosen dan mahasiswa, interaksi antara dosen dengan 

mahasiswa menjadi terhambat karena mahasiswa merasa enggan untuk 

mengajukan pertanyaan atau mahasiwa kurang mengerti materi pembelajaran 

yang disampaikan dosen, ketepatan waktu perkuliahan yang tidak sesuai 

jadwal membuat pembahasan materi tidak sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah ditetapkan, tidak semua dosen memberikan umpan 

balik/feedback dari pertanyaan atau jawaban yang diberikan mahasiswa, tidak 

semua materi pembelajaran dapat diajarkan secara daring seperti untuk 

matakuliah pratekum dan membutuhkan laboratorium.  
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Selain kendala perkuliahan secara daring juga memiliki keuntungan 

seperti fleksibilitas waktu kuliah, tidak terpengaruh ruang dan tempat, lebih 

hemat biaya karena tidak perlu biaya transportasi atau makan diluar dan 

menumbuhkan sifat mandiri dan displin.  

Fleksibel dan longgarnya waktu perkuliahan dapat dimanafaatkan 

mahasiswa yang mengikuti untuk hal-hal lainnya diluar jam perkuliahan. 

Misalkan saja, dapat digunakan untuk bekerja atau memulai bisnis. Hal 

tersebut dapat dilakukan karena pada dasarnya masa-masa kuliah bukan 

hanya soal belajar materi perkuliahan saja. Masa-masa kuliah juga dapat 

digunakan untu menggali potensi atau keterampilan dalam berbagai bidang  

selain dalam bidang akademik. 

Untuk mengadakan perkuliahan daring perguruan tinggi mesti 

membuat persiapan panduan dan sistem pembelajaran daring, seperti 

pembenahan dan revitalisasi, baik dari segi infrastruktur, sarana prasana dan 

sumberdaya yang mendukung perkuliahan tersebut.  

Salah satu sarana dan prasarana yang harus disiapkan oleh perguruan 

tinggi seperti platform dan juga tool yang dipakai oleh perguruan tinggi 

dalam melaksanakan kuliah daring, dan salah satu aspek fasilitas terpenting 

lagi yaitu data kampus dan Informasi yang harus tersampaikan dengan baik 

untuk dosen dan mahasiswa.  

Dengan adanya permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk 

meneliti dengan judul “Pengaruh pembelajaran daring terhadap kinerja dosen 

Fakultas Teknik Universitas Jakarta”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Ketidakbiasaan dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan 

secara daring 

2. Tidak semua dosen dan mahasiswa memiliki fasilitas yang memadai 

untuk melakukan kuliah daring seperti jaringan internet, laptop, 

komputer, telepon seluler, dan sebagainya  

3. Pengetahuan yang memadai tentang belajar secara daring.  

4. Perkuliahan daring dapat terhambat karena berbagai kendala yang tidak 

diduga seperti gangguan pada jaringan internet, kerusakan pada pada 

peralatan dan habisnya kuota data internet. 

5. Kurang terjalin ikatan emosional antara dosen dan mahasiswa,  

6. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa menjadi terhambat karena 

mahasiswa merasa enggan untuk mengajukan pertanyaan atau mahasiwa 

kurang mengerti materi pembelajaran yang disampaikan dosen 

7. Ketepatan waktu perkuliahan yang tidak sesuai jadwal membuat 

pembahasan materi tidak sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah 

ditetapkan,  

8. Tidak semua dosen memberikan umpan balik/feedback dari pertanyaan 

atau jawaban yang diberikan mahasiswa,  

9. Tidak semua materi pembelajaran dapat diajarkan secara daring seperti 

untuk matakuliah pratekum dan membutuhkan laboratorium. 
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C. Pembatasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, biaya dan lain-lain, dalam hal ini peneliti 

membatasi masalah pada pengaruh pembelajaran daring terhadap kinerja 

dosen Fakultas Teknik Universitas Jakarta. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarakan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas 

maka rumusan masalahnya adalah apakah ada pengaruh perkuliahan daring 

terhadap kinerja dosen Fakultas Teknik Univeristas Jakarta. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarakan latar belakang masalah diatas maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh perkuliahan daring terhadap kinerja dosen Fakultas Teknik 

Univeristas Jakarta. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Sugiyono (2013:2) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Banyak 

metode penelitian yang biasa digunakan dalam penelitian sosial dan 

pendidikan. 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif 

merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, 

terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain 

penelitiannya. Menurut Sugiyono (2013:13), metode penelitian kuantitatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

teknik pengambilan sampel padaumumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan 

untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Teknik Univeristas Jakarta. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan 

Desember 2020.  

 

C. Populasi dan Sampel  

Menurut Sugiyono (2013:389) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Menurut Sugiyono (2013:389), mengatakan sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.  

Besaran atau ukuran sampel sangat tergantung dari besaran tingkat 

ketelitian atau kesalahan yang diinginkan peneliti. Namun, dalam hal tingkat 

kesalahan, pada penelitian sosial maksimal tingkat kesalahannya adalah 5% 

(0,05). Makin besar tingkat kesalahan maka makin kecil jumlah sampel. Namun 

yang perlu diperhatikan adalah semakin besar jumlah sampel (semakin mendekati 

populasi) maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi dan sebaliknya, 

semakin kecil jumlah sampel (menjauhi jumlah populasi) maka semakin besar 

peluang kesalahan generalisasi. Rumus untuk menentukan jumlah sampel 

penelitian ini menggunakan Rumus Slovin (dalam Riduwan, 2013:65) yaitu 

n = N/N(d)2 + 1 

n = sampel;  
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N = populasi;  

d = nilai presisi 95% atau sig. = 0,05. 

Jumlah populasi adalah 164, dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5%, 

maka jumlah sampel yang digunakan adalah : 

N = 164 / 164 (0,05)2 + 1 = 116 

 

D. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013:38) variable adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas, yaitu pembelajaran 

daring (X1) yang diduga mempengaruhi variabel kinerja dosen sebagai variabel 

terikat (Y). 

Untuk lebih jelas penulis gambarkan dalam matrik operasionalisasi 

variabel yang dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini: 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 
No Variabel Indikator 
1. 

Pembelajaran Daring  

1) Pembelajaran Fleksibel  
2) Menggunkan media 

pembelajaran (video conference 
dan LMS) 

2 
Kinerja 

1) Kualitas kerja  
2) Kuantitas kerja 
3) Ketepatan waktu 
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E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik dan instrument pengumpulan data dapat menggunakan sumber 

primer dan sumber sekunder, data yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Sumber Primer 

Sumber primer dikumpulkan melalui: observasi, kuesioner dan 

wawancara dijelaskan sebagai berikut: 

1) Observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, maka observasi 

tidak terbatas pada orang, tetapi obyek-obyek alam yang lain. 

2) Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Dalam kuesioner ini 

menggunakan daftar pernyataan terstruktur (kuesioner). Sugiyono 

(2013:142) mengatakan bahwa kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya . 

3) Wawancara adalah teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-

hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil. 
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b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan 

organisasi dan literatur-literatur kepustakaan serta observasi yang sudah 

ada kaitannya dengan topik penelitian ini.  

Adapun pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah 

jenis Skala Likert, yaitu variabel yang akan diukur, dijabarkan menjadi sub 

variabel dan menjadi komponen yang dapat terukur.  

Dalam perhitungannya, jawaban pertanyaan atau pernyataan pada 

instrumen mempunyai gradasi dari yang sangat positif sampai pada yang 

sangat negatif, berupa kata-kata yang diberi skor/nilai yakni: 

Tabel 3.2 

Alternatif Jawaban Responden 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Puas/Sangat Baik  =  (SS)/(SB)  5 

Puas/Baik                 =  (S)/(B) 4 

Cukup Puas/Cukup Baik             =  (CS)/(CB) 3 

Kurang Puas/Kurang Baik  =  (KS)/(KB) 2 

Sangat Tidak Puas/Sangat Tidak Baik =  (STS)/(STB) 1 

Sumber: Sugiyono (2013:133) 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Data 

1. Pengujian Validitas Instrumen 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Validitas adalah instrumen yang 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya dapat diukur 

(Sugiyono, 2013: 121).Validitasi digunakan untuk mengetahui kesamaan 
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antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek yang diteliti, sehingga terdapat data yang valid. 

Pada penelitian ini uji validitas akan dilakukan dengan bantuan 

program SPSS untuk menentukan nomor-nomor item yang valid dan yang 

gugur, perlu dikonsultasikan dangan menggunakan nilai signifikansi, 

dimana nilai signifikansi harus kurang dari 0,05. Kriteria penilaian uji 

validitas adalah: 

1. Apabila Signifikansi variabel > Signifikansi 0,05, maka kuesioner 

tersebut tidak valid. 

2. Apabila Signifikansi variabel < Signifikansi 0,05, maka kuesioner 

tersebut dikatakan valid. 

Hasil uji validasi dalam penelitian ini menunjukan bahwa semua 

indikator atau pernyataan pada variabel pembelajaran daring dan variabel 

kinerja dosen adalah valid, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 

dan 3.4 dibawah ini. 

Tabal 3.3 
Uji Validitas Permulaan 

No  Pernyataan Pembelajaran Daring S ig (2 
Tailed) 

Keterangan  

1  Pembelajaran daring membuat kuliah 
lebih fleksibel karena tanpa dibatasi 
oleh jarak, tempat, dan waktu. 

,000 Valid 

2  Pembelajaran daring membantu 
mahasiswa lebih disiplin dan mandiri 

,000 Valid 

3  Flatpom atau media pembelajaran 
daring yang digunakan telah sesuai 
dengan kebutuhan pembelajaran 

,000 Valid 

4  Dalam pembelajaran daring  materi 
kuliah dapat diakses dengan mudah 
baik Learning Management System 
(LMS) milik sendiri maupun materi 
yang dapat di unduh di media lain 

,000 Valid 
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sebagai tamabahan pengetahuan. 
5 Ketersediaan waktu yang efektif untuk 

melakukan diskusi materi perkuliahan 
via daring antara dosen dan mahasiswa 

,000 Valid 

6 Dalam pembelajaran daring. Diskusi 
online menggunakan video conference 
(Google Meet. Zoom, Podcast dan 
sejenisnya) berjalan efektif dan 
interaktif. 

,000 Valid 

7 Dalam pembelajaran daring, 
Menggunakan video conference 
(Google Meet. Zoom, Podcast dan 
sejenisnya)  membantu mahasiswa 
untuk lebih memahami materi 
perkuliahan. 

,000 Valid 

 

Tabal 3.4 
Uji Validitas Permulaan 

No  Pernyataan Kinerja Dosen Sig (2 
Tailed) 

Keterangan  

Harapan 
1  Dosen mengadakan perkuliahan daring 

sesuai dengan jadwal yang telah 
ditetapkan 

,000 Valid 

2  Dosen memberikan materi kuliah 
sesuai dengan kontrak belajar dan 
Rencana Pembelajaran Semerster 
(RPS) 

,000 Valid 

3  Dosen menguasai materi yang 
disampaikan (kemutakhiran dan 
relevansi materi dengan kondisi nyata 
saat ini) 

,000 Valid 

4  Kualitas konten/materi yang disajikan 
dosen pada pembelajaran daring 
disajikan dengan bahasa yang 
komunikatif, jelas dan lengkap 
sehingga mudah dipahami 

,000 Valid 

5 Kualitas pemberian umpan 
balik/feedback oleh dosen terhadap 
forum diskusi akademik yang telah 
dilakukan dalam pembelajaran daring 

,000 Valid 

6 Dalam pembelajaran daring, Dosen 
memberi tugas sesuai dengan kontrak 
perkuliahan dan Rencana Pembelajaran 
Semerster (RPS) dan bobot nilai. 

,000 Valid 

7 Dalam pembelajaran daring, soal ujian ,000 Valid 
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sesuai dengan Rencana Pembelajaran 
Semerster (RPS) dan materi yang 
diajarkan 

 

2. Pengujian Reliabilitas Instrumen 

Setelah instrumen penelitian tersebut dinyatakan valid, kemudian 

penulis melakukan uji reliabilitas terhadap instrumen-instrumen penelitian 

yang mencakup variabel-variabel yang diteliti dengan mengambil hasil 

jawaban dari responden yang dianggap valid. Tujuan uji reliabilitas adalah 

agar penelitian yang dilakukan konsisten dalam penelitian-penelitian 

serupa yang dilakukan.Penelitian uji reliabilitas instrumen dengan teknik 

Alfa Cronbach dilakukan untuk jenis data interval (Sugiyono, 2013:121). 

Untuk menginterpretasikan dapat menggunakan cara r Alpha harus 

lebih besar dari 0,6 (baru dianggap relibel). Reliabilitas ditentukan dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Kriteria Uji Reliabilitas 

No Nilai r Alpha Keterangan 

1 0,800 - 1,000 sangat tinggi 

2 0,600 - 0,800 Tinggi 

3 0,400 - 0,600 cukup tinggi 

4 0,200 - 0,400 Rendah 

5 0,000 - 0,200 sangat rendah 

Sumber : Sugiyono (2011) 
 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas menunjukan bahwa alat 

ukur penelitian variabel pembelajaran daring dan variabel kinerja dosen 

dapat dipercaya sebagai instrumen penelitian karena nilai koefisien berada 
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pada kisaran α 0,861 dan α sebesar 0,853, yang menunjukkan instrumen 

yang reliabel dan sangat tinggi. 

Tabel 3.6 
        Reliabilitas Analisis 

Variabel ∑ item Koef α 

Pembelajaran Daring 7 0,861 
Kinerja Dosen 7 0,853 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244). 

a) Pengujian Normalitas Data 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan 

variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal apakah tidak.Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal.Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik), pada sumbu diagonal pada grafik atau dengan 

melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan menurut 

Singgih Santoso (2012:214) yaitu: 

a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau garis histogramnya, maka model regresi memenuhi 

asumsi Normalitas  

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti garis 
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diagonal atau grafik histogramnya, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi Normalitas. 

b) Persamaan Regresi 

Dalam bentuk yang paling sederhana yaitu satu variabel 

bebas/pembelajaran daring (X) dengan satu variabel tak bebas/kinerja 

dosen (Y) mempunyai persamaan: 

Y =a +bx 

Disini a disebut intersep dan b adalah koefisien arah atau koefisien beta. 

 

c) Koefisien Determinasi 

Analisis korelasi product moment sederhana maupun ganda dapat 

dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi. Hal ini ditujukan 

untuk mengetahui seberapa besar kontribusi varian yang terjadi pada suatu 

variabel tertentu. Rumusan koefisien determinasi sebagaimana pendapat 

yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013:185) sebagai berikut : 

KD  = r² x 100% 

Keterangan : 

KD = Koefisien determinasi/penentu 

r = Koefisien korelasi 

d) Uji Hipotesis 

1. Uji Parsial (Uji t) 
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Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelasatauindependen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen dengan kriteria sebagai berikut: 

a) Jika probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0,05 (α), maka 

variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

b) Jika probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari 0,05 (α), maka 

variabel independen secara individual berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Kriteria pengujian : 

a) Ho diterima dan Ha ditolak jika t hitung kurang dari t tabel. 

Artinya variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b) Ho ditolah dan Ha diterima jika t hitung lebih besar dari t tabel. 

Artinya variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara 

signifikasi terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum  

Fakultas Teknik Universitas Jakarta berdiri pada 27 Juli 1985 berdasarkan 

Surat Keptusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0331/0/1985 dan 

memperbaharui Ijin Operasional yang diperpanjang terakhir berdasarkan Surat 

Koordinator kopertis Wilayah III Jakarta, dengan Nomor :10506/D/T/K-III/2012 

pada tanggal 17 Februari 2012. Fakultas teknik memiliki dua program studi yaitu 

program studi Teknik Sipil dan program studi Teknik Arsitektur. 

Program Studi Teknik Sipil Terakreditasi  dengan Peringkat : C dengan 

Nilai 291 C Keputisan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 

1022/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019, Tanggal 16 April 2019, Tentang Status 

Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Sipil Pada Program 

Sarjana Universitas Jakarta, kota Jakarta Timur. 

Program Studi Arsitektur  Terakreditasi  dengan Peringkat : C dengan Nilai 

287 C Keputisan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 

6445/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020, Tanggal 13 Oktober 2020, Tentang Status 

Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Arsitektur  Pada Program 

Sarjana Universitas Jakarta, kota Jakarta Timur. 
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Ketua Program Studi Arsitektur 
 

Kepala Tata Usaha 
 

Unit Jaminan Mutu 
Mutu 

Kepala Laboraotium 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Fakultas Teknik Universitas jakarta 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Visi Fakultas Teknik “Mendidik mahasiswa agar dapat menjadi sarjana 

Teknik yang mampu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi”. 

Misi Fakultas Teknik sebagai berikut: 

1. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan 

2. Menghasilkan Sarjana Teknik yang mampu berinovasi menggunakan 

konsep / prinsip sosial, budaya dan teknologi dalam merancang 

lingkungan buatan yang berwawasan lingkungan secara kreatif. 

3. Menghasilkan Sarjana Teknik yang mengerti dan menghayati serta 

memiliki sikap peduli akan aspek-aspek profesi teknik. 

 

Tujuan Fakultas Teknik sebagai berikut: 

Wakil Dekan I 
 
 

Wakil Dekan II 

  Ketua Prog Studi Teknik Sipil  
 

Dosen  
Arsitektur 

Dosen 
Teknik Sipil 

DEKAN FAKULTAS TEKNIK 
 

 

Wakil Dekan  III 
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1. Tujuan pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Jakarta adalah 

menghasilkan Sarjana Teknik yang mampu berinovasi menggunakan 

konsep / prinsip sosial, budaya dan teknologi dalam merancang 

lingkungan buatan yang berwawasan lingkungan secara kreatif, dapat 

secara wajar memuaskan kebutuhan fisik, emosi dan sosial dari individu 

dan masyarakat Indonesia. 

2. Menghasilkan  Sarjana Teknik yang mampu mengkomunikasikan 

pemikiran mereka pada masyarakat umum dan pada pelaksana 

pembangunan yang melaksanakan hasil rancangan mereka. 

3. Menghasilkan Sarjana Teknik yang mengerti dan menghayati dan punya 

sikap peduli akan aspek-aspek profesi dan praktek, pengembangan 

pengetahuan dan keterampilan mereka mengenai aspek-aspek Teknik. 

 

Sasaran Fakultas Teknik adalah: 

1. Melaksanakan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien 

berlandaskan perkembangan pengetahuan dan teknologi di bidang teknik. 

2. Memanfaatkan secara optimal laboraturium komputer, internet dan text 

book atau pun modul serta teknologi pendidikan lainnya.  

3. Melaksanakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berlandaskan moral, 

etika dan keimanan. 

 

 

B. Gambaran Umum Responden 

Jumlah responden dalam penelitian ini sebesar 116 dosen dan karyawan. 

Penyajian data mengenai identitas responden di sini, yaitu untuk memberikan 

gambaran tentang keadaan diri pada responden. Adapun gambaran tentang 

responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini di klasifikasikan berdasarkan 
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jenis kelamin, usia, lama kerja dan pendidikan. Berikut ini akan dibahas mengenai 

kondisi dari masing-masing klasifikasi demografis responden tersebut. 

1. Jenis Kelamin 

Tabel 4.1  
Jenis Kelamin 

Pekerjaan Jumlah Persentase 

Laki-laki 

Perempuan 

109 

8 

 

Jumlah  116 100  

Sumber : Data primer yang diolah 

Dalam penelitian ini respnden jenis kelamin laki-laki lebih dominan 

yaitu sebesar 54 karyawan atau 62,1% dibanding responden perempuan 

yang berjumlah 33 karyawan atau sebanyak 37,9%. 

 

C. Deskrifsi Hasil Kuesioner 

1. Variabel Pembelajaran Daring  

Deskripsi jawaban responden pada setiap pernyataan kuesioner 

adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran daring membuat kuliah lebih fleksibel karena tanpa 

dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu  

Tabel 4.2  
Pembelajaran Daring 1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

2 12 10.3 10.3 10.3 
3 39 33.6 33.6 44.0 
4 64 55.2 55.2 99.1 
5 1 .9 .9 100.0 
Total 116 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 22 
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Dilihat pada tabel 4.2 menunjukan sebagian besar responden 

menyatakan setuju sebesar 55,2%, untuk pernyataan yang cukup setuju 

sebesar 33,6% dan yang menyatakan sangat setuju sebesar 0,9% 

responden. Sedangkan yang menyatakan tidak setuju 10,3%. Meskipun 

hasilnya mayoritas menyatakan atau baik tapi tingkat yang menyatakan 

cukup dan tidak setuju juga masih besar hal ini mesti menjadi 

perhatian Fakultas Teknik Universitas Jakarta dalam meningkatkan 

pembelajaran daring. 

2. Pembelajaran daring membantu mahasiswa lebih disiplin dan mandiri 

Tabel 4.3 
Pembelajaran Daring 2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

2 2 1.7 1.7 1.7 
3 39 33.6 33.6 35.3 
4 73 62.9 62.9 98.3 
5 2 1.7 1.7 100.0 
Total 116 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 22 

Dilihat pada tabel 4.3  menunjukan sebagian besar responden 

menyatakan setuju sebesar 62,9%, yang menyatakan cukup setuju 

33,6% dan yang sangat setuju sebesar 1,7% responden, sementara 

responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 1,7%. Hal ini 

membuktikan bahwa pembelajaran daring mampu membuat 

mahasiswa lebih disiplin dan mandiri. 

3. Flatpom (Learning Management System) atau media pembelajaran 

daring yang digunakan telah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran 
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Tabel 4.4 
Pembelajaran Daring 3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

2 18 15.5 15.5 15.5 
3 41 35.3 35.3 50.9 
4 57 49.1 49.1 100.0 
Total 116 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 22 

Dilihat pada tabel 4.4 menunjukan sebagian besar responden setuju 

dengan persentase sebesar 49,1%, dan responden yang menyatakan 

cukup setuju sebesar 35,3% sedangkan yang menatakan tidak setuju 

sebear 15,5%. Hal ini menunjukan bahwa media pembelajaran daring 

yang digunakan belum sesuai yang dibutukan oleh mahasiswa, hal ini 

perlu menjadi perhatian Fakultas Teknik Univeriatas Jakarta guna 

meningkatkan media pembelajaran daring sesuai kebutuhan 

mahasiswa. 

4. Dalam pembelajaran daring  materi kuliah dapat diakses dengan 

mudah baik di Learning Management System (LMS) milik sendiri 

maupun materi yang dapat di unduh di media lain sebagai tambahan 

pengetahuan. 

Tabel 4.5 
Pembelajaran Daring 4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

2 12 10.3 10.3 10.3 
3 42 36.2 36.2 46.6 
4 58 50.0 50.0 96.6 
5 4 3.4 3.4 100.0 
Total 116 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 22 
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Dilihat pada tabel 4.5 menunjukan sebagian besar responden setuju 

dengan persentase sebesar 50%, sangat setuju 34%. dan ada juga 

responden yang menyatakan cukup setuju sebesar 36,2%, sedangkan 

yang menyatkan tidak setuju 10,3%. Hal ini menujukan bahwa materi 

kuliah yang di unggah di LMS di milik sendiri maupun media lain 

belum memenuhi kebutuhan mahasiswa sehingga Fakultas Teknik 

mesti lebih mendorong dosen untuk memperbaiki dan  memperbanyak 

materi kuliah sesuai standar atau RPS yang telah ditetapkan. 

5. Ketersediaan waktu yang efektif untuk melakukan diskusi materi 

perkuliahan via daring antara dosen dan mahasiswa 

Tabel 4.6 
Pembelajaran Daring 5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

2 11 9.5 9.5 9.5 
3 51 44.0 44.0 53.4 
4 54 46.6 46.6 100.0 
Total 116 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 22 

Dilihat pada tabel 4.6 menunjukan sebagian besar responden 

menyatakan setuju dengan persentase sebesar 46,6%. dan responden 

yang menyatakan cukup setuju sebesar 44% sedangkan responden 

yang menyatakan tidak setuju sebesar 9,5%. Hal ini perlu diperhatikan 

Fakultas Teknik Universitas Jakarta dalam membuat aturan atau 

panduan dalam perkuliahan daring sehingga jalannya diskusi 

perkuliahan dapat terlaksana dengan baik 
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6. Dalam pembelajaran daring. Diskusi online menggunakan video 

conference (Google Meet. Zoom, Podcast dan sejenisnya) berjalan 

efektif dan interaktif. 

Tabel 4.7 
Pembelajaran Daring 6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

2 12 10.3 10.3 10.3 
3 44 37.9 37.9 48.3 
4 60 51.7 51.7 100.0 
Total 116 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 22 

Dilihat pada tabel 4.7 menunjukan sebagian besar responden 

menyatakan setuju dengan persentase sebesar 51,7%. dan responden 

yang menyatakan cukup setuju sebesar 37,9% sedangkan responden 

yang menyatakan tidak setuju sebesar 10,3%. Hal ini menunjukan 

bahwa media pembelajaran daring menggunakan video conference 

masih belum efektif dan interaktif dalam pembelajaran daring  

7. Dalam pembelajaran daring, Menggunakan video conference (Google 

Meet. Zoom, Podcast dan sejenisnya)  membantu mahasiswa untuk 

lebih memahami materi perkuliahan. 

Tabel 4.8 
Pembelajaran Daring 7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

2 9 7.8 7.8 7.8 
3 51 44.0 44.0 51.7 
4 55 47.4 47.4 99.1 
5 1 .9 .9 100.0 
Total 116 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 22 
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Dilihat pada tabel 4.8  menunjukan sebagian besar responden 

menyatakan setuju sebesar 47,4%, yang menyatakan cukup setuju 44% 

dan yang sangat setuju sebesar 0,9% responden, sementara responden 

yang menyatakan tidak setuju sebesar 7,8%. Hal ini membuktikan 

bahwa pembelajaran daring menggunakan video conference (Google 

Meet. Zoom, Podcast dan sejenisnya) belum sepenuhnya mahasiswa 

dapat memahami materi perkuliahan dan Fakultas Teknik Universitas 

Jakarta walaupun dari pernyataan lebih banyak menyatakan setuju tapi 

yang menyatakan cukup dan tidak setuju masih tinggi sehingga perlu 

melakukan pembenahan. 

2. Kinerja Dosen  

1. Dosen mengadakan perkuliahan daring sesuai dengan jadwal yang 

telah ditetapkan 

Tabel 4.9 
Kinerja Dosen 1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

2 10 8.6 8.6 8.6 
3 29 25.0 25.0 33.6 
4 72 62.1 62.1 95.7 
5 5 4.3 4.3 100.0 
Total 116 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 22 

Dilihat pada tabel 4.9 menunjukan sebagian besar responden 

menyatakan baik  62,1% dan cukup baik sebanyak 25,0% responden 

serta 4,3% responden menyatakan sangat baik. Sedangkan yang 

menyatakan tidak baik sebesar 8,6%. Hal ini menunjukan bahwa 

sebagian dosen mengajar pembelajaran daring sesuai dengan jadwal 



40 

yang telah ditetapkan dan masih ada dosen yang tidak sesui, hal ini 

menjadi perhatian Fakultas Teknik Univeristas Jakarta untuk 

meningkatkan disiplin dosen agar kedepan mengajar sesuai jadwal 

yang telah ditetapkan.  

2. Dosen memberikan materi kuliah sesuai dengan kontrak belajar dan 

Rencana Pembelajaran Semerster (RPS) 

Tabel 4.10 
Kinerja Dosen 2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

2 18 15.5 15.5 15.5 
3 44 37.9 37.9 53.4 
4 54 46.6 46.6 100.0 
Total 116 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 22 

Dilihat pada tabel 4.10  menunjukan sebagian besar responden 

menyatakan baik dengan persentase sebesar 46,6%, 37,9% menyatakan 

cukup baik dan 15,5% menyatakan tidak baik. Meskipun mayoritas 

responden menyatakan baik dan cukup baik tapi masih tingginya 

responden yang menyataan tidak baik, hal ini mesti menjadi perhatian 

bagi Fakultas Teknik Univeritas Jakarta dalam meningkatkan 

kemampuan dan disiplin dosen dalam pembelajaran daring sehingga 

pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester dan 

kontrak perkuliahan sehingga kompetensi yang diharapkan dari setiap 

matakuliah tercapai. 

3. Dosen menguasai materi yang disampaikan (kemutakhiran dan 

relevansi materi dengan kondisi nyata saat ini) 
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Tabel 4.11 
Kinerja Dosen 3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

2 7 6.0 6.0 6.0 
3 45 38.8 38.8 44.8 
4 62 53.4 53.4 98.3 
5 2 1.7 1.7 100.0 
Total 116 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 22 

Dilihat pada tabel 4.11 menunjukan sebagian besar responden 

menyatakan baik dengan persentase sebesar 53,4%, responden yang 

menyatakan cukup baik sebesar 38,8% dan responden yang 

menyatakan sangat baik sebesar 1,7% sedangkan responden yang 

menyatakan tidak baik sebesar 6%. Pada dasarnya mayoritas 

responden menyatakan baik akan materi yang di sampaikan dsoen 

tetapi masih ada yang menyatakan tidak baik, hal ini mesti menjadi 

perhatian dari Fakultas Teknik Univeritas Jakarta untuk meningkatkan 

lagi kompetensi dosennya. 

4. Kualitas konten/materi yang disajikan dosen pada pembelajaran daring 

disajikan dengan bahasa yang komunikatif, jelas dan lengkap sehingga 

mudah dipahami. 

Tabel 4.12 
Kinerja Dosen 4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

2 12 10.3 10.3 10.3 
3 49 42.2 42.2 52.6 
4 53 45.7 45.7 98.3 
5 2 1.7 1.7 100.0 
Total 116 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 22 



42 

Dilihat pada tabel 4.12 menunjukan sebagian besar responden 

menyatakan baik  dengan persentase sebesar 45,7%, responden yang 

menyatakan cukup baik 42,2% sedangkan responden yang menyatakan 

sangat baik sebesar 1,7% serta respondeng yang menyatakan tidak baik 

sebesar 10,3%. Hal ini menunjukan bahwa konten atau materi yang 

disajikan dosen sudah baik tapi masih tingginya yang menyatakan 

cukup dan tidak baik, hal ini mesti menjadi perhatian Fakultas Teknik 

Universitas Jakarta dalam meningkatkan kemampuan dosennya 

sehingga konten atau materi ajar yang diberikan oleh dosen menarik 

dan mudah dipahami oleh mahasiswa. 

5. Kualitas pemberian umpan balik/feedback oleh dosen terhadap forum 

diskusi akademik yang telah dilakukan dalam pembelajaran daring 

Tabel 4.13 
Kinerja Dosen 5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

2 15 12.9 12.9 12.9 
3 45 38.8 38.8 51.7 
4 56 48.3 48.3 100.0 
Total 116 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 22 

Dilihat pada tabel 4.13 menunjukan sebagian besar responden 

menyatakan baik dengan persentase sebesar 48,3%, untuk responden 

yang menyatakan cukup baik sebesar 38,8% serta responden yang 

menyatakan tidak baik sebesar 12,9%. Hal ini menunjukan bahwa pada 

dasarnya mayoritas dosen telah melakukan umpan balik atau feedback 

dalam diskusi akademik dalam pembelajaran daring tapi masih 

tingginya yang menyataan cukup dan tidak baik, maka Fakultas Teknik 
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Universitas Jakarta perlu membuat aturan atau panduan agar dosen 

lebih aktif dalam pembelajaran daring. 

6. Dalam pembelajaran daring, Dosen memberi tugas sesuai dengan 

kontrak perkuliahan dan Rencana Pembelajaran Semerster (RPS) dan 

bobot nilai 

Tabel 4.14 
Kinerja Dosen 6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

2 14 12.1 12.1 12.1 
3 56 48.3 48.3 60.3 
4 42 36.2 36.2 96.6 
5 4 3.4 3.4 100.0 
Total 116 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 22 

Dilihat pada tabel 4.14 menunjukan sebagian besar responden 

menyatakan baik dengan persentase sebesar 36.2%, responden yang 

menyatkan sangat baik sebesar 3,4% sedangkan responden yang 

menyatakan cukup baik sebesar 48,3% dan untuk responden yang 

menyatakan tidak baik sebesar 12,1%. Hal ini menunjukan bahwa 

dosen masih banyak dalam pemberian tugas tidak sesuai dengan 

pembelajaran semester dan bobot nilai yang telah ditetapkan, dengan 

ini Fakultas Teknik Universitas Jakarta dapat melakukan langkah-

langkah untuk peningkatan kinerja dan disiplin dosen sehingga 

kedepan tidak terulang lagi. 

7. Dalam pembelajaran daring, soal ujian sesuai dengan Rencana 

Pembelajaran Semerster (RPS) dan materi yang diajarkan 
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Tabel 4.15 
Kinerja Dosen 7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

2 11 9.5 9.5 9.5 
3 43 37.1 37.1 46.6 
4 62 53.4 53.4 100.0 
Total 116 100.0 100.0  

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 22 

Dilihat pada tabel 4.15 menunjukan sebagian besar responden 

menyatakan baik dengan persentase sebesar 53,4%, responden yang 

menyatakan cukup baik sebesar 37,1% sedangkan yang menyatakan 

tidak baik sebesar 9,5%, hal ini menunjukan bahwa dalam pembuatan 

soal mayoritas dosen telah membuat soal sesuai dengan rencana 

pembelajaran semester dan materi yang diajarkan, dan masih adanya 

dosen yang tidak sesuai dalam pembuatan soal maka Fakultas Teknik 

Universitas Jakarta mesti melakukan langkah-langkah perbaikan agar 

kedepan dosen melakukan sesuai yang telah ditetapkan.  

 
 
D. Hasil Analisi Data 

1. Uji Normalitas Data 

Untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pembelajaran 

daring dan variabel kinerja dosen keduanya mempunyai distribusi normal 

dapat dilihat pada grafik Histogram maupun grafik normal P-P Plot. 

Distribusi data haruslah normal atau mendekati normal untuk memenuhi 

asumsi normalitas.  

 

 



45 

Gambar 4.1 

Grafik Uji Normalitas 

 

Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa adanya titik-titik yang 

menyebar dan disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah 

garis diagonal. Hal tersebut membuktikan bahwa model regresinya telah 

memenuhi asumsi normalitas. 
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2. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis data metode analisi regresi linear sederhana. Dengan 

menggunakan analisis ini dapat diketahui pengaruh antara variabel 

independen terhadap varibel dependen. Penelitian dalam model yang akan 

diestimasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.16 
Analisis Regresi  

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coef f icients Standardized 

Coef f icients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 12.279 2.081  5.900 .000 

Pembelajaran Daring .483 .085 .468 5.660 .000 
Sumber: Data Diolah dengan SPSS 22 

Y= 17.967 + 0,680X 

Dari hasil persamaan regresi linier maka dapat diketahui bahwa 

nilai konstanta 12.279, artinya jika, pembelajaran daring bernilai nol, maka 

nilai Kinerja Dosen sebesar (Y) 12,279. 

3. Hasil Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi ditentukan dengan nilai R square yang pada 

intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variasi variabel independen 

dalam menerangkan variabel dependen atau varibel Kinerja Dosen 

dipengaruhi oleh varibel pembelajaran daring. Hasil pengolahan data 

sebagai berikut lihat tabel 4.17. 

 

 

 



47 

Tabel 4.17 
Koefisien Determinasi 
   Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of  the 

Estimate 

1 .468a .219 .213 3.291 
Sumber: Data Diolah dengan SPSS 22 

Pada hasil estimasi nilai R Square sebesar 0,219 artinya 21,9% 

nilai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam 

model, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

Dapat di artikan adanya pengaruh pembelajaran daring terhadap Kinerja 

Dosen sebesar 21,9% dan ada pengaruh dari variabel lain sebesar 78,1% 

pada Fakultas Teknik Universitas Jakarta. 

 

E. Hasil Pengujian Hipotesis  

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis ini untuk mengetahui apakah variabel independen 

(motivasi kerja) berpengaruh terhadap variabel dependen (prestasi kerja). 

Tabel 4.18 
Hipotesis t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coef f icients 

Standardized 

Coef f icients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 12.279 2.081  5.900 .000 

Pembelajaran Daring .483 .085 .468 5.660 .000 
Sumber: Data Diolah dengan SPSS 22 

Dari hasil Uji t dari tabel 4.18 secara rinci dapat dijelaskan bahwa 

varibel pembelajaran daring memiliki nilai signifikansi 0,000. Nilai Sig t < 5 

% (0,000 < 0,05). Dengan demikian pengujian Ho ditolak dan Ha diterima. 
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Hal ini memperlihatkan bahwa pembelajaran daring berpengaruh terhadap 

Kinerja Dosen (Y). 

Jika dilihat berdasarkan nilai perbandingan antara nilai t hitung dangan 

t tabel adalah bahwa; t hitung 5.660> t. Tabel 1.981 maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis diterima, artinya ada pengaruh pembelajaran daring terhadap 

Kinerja Dosen pada Fakultas Teknik Universitas Jakarta.  

 

 



49 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan Ada pengaruh pembelajaran 

daring terhadap kinerja dosen pada Fakultas Teknik Universitas Jakarta, hal ini 

dapat dilihat pada:  

1. Hasil estimasi nilai R Square sebesar 0,219 artinya 21,9%, artikan adanya 

pengaruh pembelajaran daring terhadap Kinerja Dosen sebesar 21,9% dan ada 

pengaruh dari variabel lain sebesar 78,1% pada Fakultas Teknik Universitas 

Jakarta. 

2. Hasil Uji t dapat dijelaskan bahwa varibel pembelajaran daring memiliki nilai 

signifikansi 0,000. Nilai Sig t < 5 % (0,000 < 0,05). Dengan demikian 

pengujian Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini memperlihatkan bahwa 

pembelajaran daring berpengaruh terhadap Kinerja Dosen (Y). 

3. Berdasarkan nilai perbandingan antara nilai t hitung dangan t tabel adalah 

bahwa; t hitung 5.660> t. Tabel 1.981 maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis diterima, artinya ada pengaruh pembelajaran daring terhadap Kinerja 

Dosen pada Fakultas Teknik Universitas Jakarta.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan dalam meningkatkan kinerja 

dosen dalam pembelajaran daring, maka Fakultas Teknik Universitas Jakarta 

perlu melakukan langkah-langkah seperti: 

1. Melakukan pelatihan atau workshop tentang pembelajaran daring. 

2. Membuat panduan pembelajaran daring 

3. Memberi motivasi bagi dosen berupa pemberian kompensasi data internet 

guna menunjang pembelajaran daring. 

 

  








