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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, dan 

pendidikan tinggi tidak terlepas dari peran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) dalam mendukung operasional. TIK telah beralih dari sekadar support 

menjadi kebutuhan yang harus dimiliki institusi pendidikan. Penggunaan TIK 

dalam berbagai kegiatan proses belajar mengajar digunakan untuk meningkatkan 

proses maupun hasil pelaksanaan pendidikan dan kualitas pendidikan yang 

dilakukan. Respon terhadap perubahan tersebut adalah pemanfaatan sebagai 

wahana transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan dalam seluruh pilar 

pendidikan mulai dari kurikulum dan konten, proses pembelajaran, sarana dan 

prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM), administrasi, manajemen, dan 

kebijakan serta infrastruktur. Dalam aspek kurikulum dan konten, TIK dapat 

menjadi wahana pendidikan dalam bentuk gudang ilmu pengetahuan dan 

informasi akademik. Dalam aspek pembelajaran TIK dapat menjadi alat bantu, 

metode, dan media pembelajaran. Aspek SDM, TIK menjadi salah satu 

kemampuan yang harus dimiliki terkait erat dengan kompetensi tenaga pendidik 

untuk mendukung tugas, fungsi, dan membentuk profesionalisme. TIK juga 

berperan penting pada bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

pada perguruan tinggi untuk memenuhi Tridarma Perguruan Tinggi bagi dosen. 

Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. Pembuatan media pembelajaran yang menarik tidak terlepas dari 

kemampuan TIK yang dimiliki oleh dosen yang berdampak pada kemampuan 

mengajar dan membentuk tenaga pendidik yang profesional. Kemampuan TIK 

juga merupakan kemampuan khusus untuk mendapatkan sumber-sumber 

informasi pendidikan dari berbagai penjuru dunia dengan memanfaatkan internet 

sebagai sumber infomasi. 

Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Negeri Sriwijaya Tangerang 

Banten merupakan perguruan tinggi negeri buddhis yang tentunya menghadapi 
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tantangan yang sama dalam peningkatan, pemahaman, dan pemanfaatan TIK 

untuk mendukung proses belajar mengajar. Penerapan TIK oleh dosen yang 

terintegrasi dengan seluruh proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat merupakan keharusan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan dan membentuk profesionalisme dosen pada STAB Negeri Sriwijaya 

Tangerang Banten. Pemanfaatan media TIK dapat mengemas materi ajar secara 

menarik, singkat, padat dan efektif, dengan demikian pemahaman mahasiswa 

dapat diukur dalam tingkat penyerapan materi atau kreativitas dalam 

menciptakan media pembelajaran oleh seorang dosen. Penguasaan materi 

keilmuan dan kemampuan penggunaan TIK merupakan komponen dalam 

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh dosen 

STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten. 

Hasil penelitian di Amerika Serikat menyatakan bahwa proses belajar 

mengajar yang dibantu alat peraga meningkatkan efesiensi 47%, dengan 

dukungan TIK meningkatkan efesiensi 93% (Adhie, 2007). Membuat dan 

mempersiapkan materi pembelajaran, silabus, Satuan Acara Perkuliahan (SAP), 

kontrak perkuliahan, hand out, sumber referensi, media pembelajaran, evaluasi, 

dan penyajian laporan dapat dilakukan dengan dukungan TIK. Kenyataan besar 

dalam dunia pendidikan, terdapat tenaga pendidik khususnya dosen yang tidak 

memiliki kemampuan dan tidak menguasai TIK. Dosen enggan mengikuti 

perkembangan zaman dengan tidak mau menguasai dan belajar teknologi yang 

sedang berkembang. Beberapa dosen tidak mampu dan bahkan tidak 

meningkatkan kemampuan pada bidang TIK. Pemanfaatan teknologi internet 

untuk mencari sumber informasi akademik belum dilaksanakan secara optimal, 

bahkan merasa asing dengan teknologi mesin pencari (search engine) internet. 

Ibrahim Saman mengungkapkan tahun 2012 sekitar 30.000 (tiga puluh ribu) 

dosen ditolak secara nasional dikarenakan ketidakaktifan dan minimnya 

pengetahuan mereka tentang komputer (http://kampus.okezone.com/read/ 

2012/12/12/ 373/ 731228/ unismuh-wajibkan-dosen-tak-gaptek).  

Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, 

dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta 
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didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi 

yang dimilikinya. Beberapa hal penting yang harus dimiliki dosen dalam 

mengelola kegiatan pembelajaran adalah seperti kemampuan mengelola materi, 

metode, media atau fasilitas, dan evaluasi atau kegiatan penilaian pembelajaran. 

Untuk kepentingan tersebut, dosen tidak hanya harus memiliki kualifikasi 

pendidikan yang tinggi, tetapi juga harus mampu menentukan secara tepat 

materi pembelajaran yang relevan dengan kemampuan dan kebutuhan 

mahasiswa. Dalam implementasi pembelajaran dosen juga perlu menerapkan 

strategi yang terbaik dalam mengolah materi pembelajaran dengan 

menggunakan teknik, metode, dan media yang tepat sesuai dengan bahan ajar 

yang akan diberikan, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dan 

dimengerti oleh mahasiswa dengan baik dan sempurna. 

Realitas dalam proses pembelajaran pada institusi pendidikan tidak 

demikian, komponen kompetensi pedagogik sering sekali tidak terpenuhi pada 

individu dosen. Dosen yang bertugas untuk mengajar sering sekali mengabaikan 

pada proses perencanaan pembelajaran, lebih berfokus pada proses 

pembelajaran dikelas, dan bahkan tidak maksimal pada proses evaluasi. Harapan 

untuk kompetensi pedagogik yaitu penggunaan alat bantu, buku-buku terbaru, 

dan metode seperti diskusi yang berlangsung dua arah, tetapi pada keyataan 

diskusi jarang dilakukan dan metode yang monologis sering terjadi pada 

perkuliahan yang berlangsung. Alat bantu yang digunakan sangat terbatas, juga 

sumber-sumber informasi seperti buku-buku yang tidak update. Silabus, SAP, 

dan kontrak perkuliahan tidak dimiliki bahkan belum dibuat oleh dosen yang 

telah bertugas mengajar. Penggunaan media yang kreatif inovatif dengan 

memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang, seperti media pembelajaran 

hanya dilakukan oleh beberapa dosen tertentu. Kegiatan pembelajaran menjadi 

tidak terarah, berlansung tidak efesien, dan tidak efektif jika keadaan tersebut 

terus berlangsung. Kualifikasi pendidikan juga menjadi permasalahan sendiri, 

beberapa mata kuliah diberikan oleh asisten dosen dengan pendidikan strata 

satu (S1), tentunya sangat jauh untuk mencapai tingkat profesionalitas.  
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Profesional menjadi kompetensi tersendiri untuk seorang tenaga 

pendidik. Dosen sebagai tenaga profesional, tidak hanya diharapkan memiliki 

kompetensi personal atau kepribadian, tetapi juga kompetensi profesional. Guna 

mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas maka kompetensi dan 

profesionalitas dosen harus ditingkatkan. Kemampuan dosen dalam menguasai 

materi pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran yang inovatif sesuai Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS), kemampuan melaksanakan seluruh 

aspek Tridharma Perguruan Tinggi, kemampuan berkoordinasi dengan semua 

unit kerja dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, kemampuan 

memberikan layanan prima sesuai bidang keahlian merupakan unsur pembentuk 

profesional dosen. Posisi strategis pengajar seperti dosen untuk meningkatkan 

mutu hasil pendidikan di zaman modern ini dipengaruhi oleh kemampuan 

profesional. Kemampuan profesional dosen di dukung oleh salah satu faktor yaitu 

penguasaan terhadap TIK. Pemanfaatan kemampuan TIK  bagi  guru dan dosen 

sekurang-kurangnya mempunyai dua fungsi, yaitu TIK sebagai  pengembangan 

diri (profesional) dan TIK sebagai penunjang proses pembelajaran (pedagogik). 

Pemanfaatan TIK untuk pengembangan diri yang di dukung dengan kompetensi 

lainnya akan membentuk tingkat profesionalitas. Pengembangan profesionalitas 

dosen tidak sepenuhnya berjalan dengan sempurna, pedagogik yang rendah 

serta kurang terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi menjadi permasalahan 

yang selalu ada pada institusi pendidikan. Menguasai materi, struktur, konsep, 

dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu juga 

menjadi permasalahan yang mendasari tingkat profesional dosen, masih 

banyaknya dosen yang mengajar tidak sesuai dengan keilmuan. Menurut Fasli 

Jalal (Majalah Tempo, Januari 2008) ada sekitar 3000 orang profesor dan 9000 

orang doktor, tetapi tidak sejalan dengan kemampuan mengajar dan menelitinya. 

Dari 235.143 orang dosen menunjukkan betapa kurangnya dosen dalam 

melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi khususnya dibidang pendidikan dan 

pengajaran, serta penelitian (Ditjen Dikti, 2008). Penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat menjadi dua hal yang sering sekali tidak terpenuhi. Menurut Mien A 

Rifa’i APU (Tempo Interaktif, Januari 2008) hanya 2.000 orang dosen yang 

mampu meneliti dengan layak. Dosen dituntut memiliki kemampuan untuk 



5 
 

mengikuti perubahan teknologi dan industri, mengikuti kemajuan zaman dengan 

belajar dari berbagai sumber. Penguasaan TIK berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profesionalisme dosen, profesionalisme dosen secara bersama-sama 

dipengaruhi secara positif dan siginfikan oleh salah satu faktor yaitu belajar 

untuk pengembangan diri dan penguasaan TIK 

(http://digilib.upi.edu/digitalview.php?digital_id=1159). Kenyataan masih 

terdapat individu dosen yang tidak memiliki kemampuan penggunaan teknologi 

untuk akses informasi akademik yang mendukung pembelajaran seperti internet. 

Budaya knowledge sharing dengan memanfaatkan teknologi seperti blog, jurnal 

online, dan publikasi karya ilmiah online tidak terlaksana karena minimnya 

pengetahuan internet. Kemampuan meyebarluaskan inovasi juga belum dimiliki 

oleh kebanyakan dosen. Tidak hanya pada perguruan tinggi swasta, perguruan 

tinggi negeri juga memiliki permasalahan yang sama.  

Prestasi, kinerja, afiliasi, dan kekuasaan sangat erat kaitannya dengan 

profesionalisme dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu faktor tersebut adalah  

faktor psikologis. Secara psikologis terdapat perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan. Faktor psikologis terkait dengan intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motivasi, kematangan, dan kesiapan serta menyebabkan perbedaan prestasi 

belajar. Beberapa ahli psikologis juga mengungkapkan pada umumnya 

perempuan lebih baik pada ingatan, dan laki-laki lebih baik dalam berpikir logis. 

Perempuan lebih tertarik pada masalah kehidupan yang praktis dan kongret, 

sedangkan laki-laki lebih tertarik pada segi yang abstrak. 

Prestasi adalah motivasi yang kuat pada setiap individu terhadap 

kebutuhan. Kebutuhan didapat dari budaya dan lingkungan. Perbedaan antara 

laki-laki dan perempuan akan membudaya dan menjadi lingkungan berbeda, 

sehingga menimbulkan perbedaan terhadap prilaku antara laki-laki dan 

perempuan yang berhubungan dengan prestasi, hubungan interpersonal, gaya 

hidup, dan kinerja. Kinerja dapat dikatakan sebagai keberhasilan seseorang 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan, sedangkan tingkat kinerja seseorang 

merupakan ukuran sejauh mana keberhasilan orang itu dalam melakukan tugas 

pekerjaanya. Kinerja seorang dosen erat kaitannya dengan tugas pokok dan 

fungsi sebagai seorang dosen yang didukung dengan komponen-komponen 
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kompetensi yang harus dimiliki. Motivasi belajar laki-laki dan perempuan 

membentuk profesionalisme dengan kinerja dan kompetensi yang dimiliki mereka 

masing-masing, baik pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Berangkat 

dari perbedaan laki-laki dan perempuan yang membawa perbedaan terhadap 

prilaku, motivasi belajar dan prestasi, maka dianggap perlu mengetahui 

pengaruh perbedaan jenis kelamin terhadap kompetensi yang dimiliki seorang 

dosen khususnya profesional dan pedagogik. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ”Pengaruh Pemanfaatan TIK dan Jenis Kelamin Terhadap 

Kompetensi Pedagogik dan Profesional Dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha 

(STAB) Negeri Sriwijaya Tangerang Banten”. Penelitian ini untuk mengetahui 

Pengaruh Pemanfaatan TIK dan jenis kelamin terhadap kompetensi pedagogik 

dan professional dosen STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, di identifikasi  beberapa masalah 

sebagai berikut: 

a. Pemahaman dan kemampuan TIK dosen yang sangat rendah; 

b. Kurangnya pemanfaatan TIK untuk mendukung proses pembelajaran; 

c. Kurangnya penerapan TIK untuk mendukung perencanaan, proses, dan 

evaluasi pembelajaran; 

d. Kompetensi pedagogik dosen yang rendah; 

e. Kurangnya penerapan TIK oleh dosen untuk mendukung kompetensi 

pedagogik; 

f. Kompetensi profesional dosen yang rendah; 

g. Kurangnya penerapan TIK oleh dosen untuk mendukung Kompetensi 

profesional; 

h. Belum dimanfaatkannya TIK untuk mendukung kompetensi pedagogik 

dan profesional dosen; 

i. Belum dipahaminya pengaruh pemanfaatan TIK terhadap Kompetensi 

pedagogik dan profesional dosen; 
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j. Belum dipahaminya pengaruh jenis kelamin terhadap Kompetensi 

pedagogik dan profesional dosen; 

k. Belum dipahaminya pengaruh pemanfaatan TIK dan jenis kelamin 

terhadap Kompetensi pedagogik dan profesional dosen; 

 
1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh 

pemanfaatan TIK dan jenis kelamin terhadap kompetensi pedagogik dan 

profesional dosen STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan 

TIK dan jenis kelamin terhadap kompetensi pedagogik dan profesional dosen 

STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memiliki 

manfaat praktis dan teoritis. 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang 

bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk kegiatan akademik  dan 

pengembangan pembelajaran STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten 

dan bagi peneliti sendiri, khususnya yang berkaitan dengan TIK dan teori 

kompetensi pedagogik dan profesional dosen, serta pengaruh jenis kelamin 

terhadap kompetensi pedagogik dan profesioanal dosen; 

2) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber rujukan atau sumber 

bahan bagi peneliti lain dan mendorong peneliti lain untuk melakukan 

penelitian yang sejenis dengan lebih mendalam mengenai kompetensi 

dosen dan TIK dalam dunia pendidikan untuk menghasilkan kualitas 

pendidikan yang terbaik. 
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b. Manfaat Praktis 

Dari segi praktis, hasil penelitian dapat digunakan untuk bahan masukan 

dalam menentukan arah kebijakan terhadap teknologi dan pengembangan 

TIK untuk pendidikan. Menentukan pengembangan dan penerapan TIK oleh 

STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten yang mendorong dosen untuk 

meningkatkan kompetensi guna peningkatan kualitas pendidikan. Hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil keputusan 

pada STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten dalam mengambil langkah-

langkah efektif pengembangan TIK yang mendorong peningkatan kualitas 

pembelajaran dan kompetensi profesional dosen serta peningkatan 

pendidikan pada STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Teknologi informasi dan komunikasi, mempunyai pengertian yang luas 

yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat 

bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. TIK juga dapat diartikan sebagai 

sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data baik itu untuk 

memperoleh suatu data atau informasi maupun memberikan informasi kepada 

orang lain serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah 

ataupun dua arah (susanto, 2002). TIK adalah berbagai aspek yang melibatkan 

teknologi, rekayasa dan teknik pengelolaan yang digunakan dalam pengendalian 

dan pemrosesan informasi serta penggunaannya, komputer dan hubungan mesin 

(komputer) dan manusia, serta hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi dan 

kebudayaan (British, 1980). 

Definisi lain tentang TIK yaitu semua bentuk teknologi yang terlibat 

dalam pengumpulan, memanipulasi, komunikasi, presentasi dan menggunakan 

data (data yang ditransformasi menjadi informasi) (Martin, 1994). Teknologi 

informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak terpisahkan. Secara garis 

besar TIK lebih dikenal dengan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 

(SI/TI). Salah satu peralatan TIK yang sangat diperlukan dalam berbagai bidang 

antara lain adalah komputer.  

2.1.2 TIK Dalam Dunia Pendidikan 

Pendidikan tidak dapat terhindar dari pengaruh gelombang perubahan 

teknologi informasi. Respon terhadap perubahan tersebut adalah 

memanfaatkannya sebagai wahana transformasi pendidikan. Transformasi 

pendidikan dapat terjadi dalam seluruh pilar pendidikan mulai dari kurikulum dan 

konten, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia 

(SDM), administrasi, manajemen, dan kebijakan serta infrastruktur pendidikan. 

Dalam aspek kurikulum dan konten, TIK dapat menjadi wahana transformasi 
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pendidikan dalam bentuk gudang ilmu pengetahuan. Dalam aspek pembelajaran 

TIK dapat menjadi alat bantu pembelajaran. Aspek SDM TIK menjadi salah satu 

kemampuan yang harus dimiliki yang terkait erat dengan kompetensi SDM. 

Aspek administrasi TIK menjadi penunjang sistem administrasi (sutarno, 2013). 

TIK memberikan peranan penting bagi proses administrasi akademik, proses 

belajar mengajar, dan sebagai sarana serta sumber informasi akademik. TIK 

menjadikan komunikasi semakin mudah, dan juga memberikan banyak 

kemudahan bagi tenaga pengajar untuk mendukung tugas dan fungsi. 

Komputer menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses belajar 

mengajar. Akses informasi akademik keluar dan kedalam institusi menjadi 

semakin mudah. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa tidak hanya 

dilakukan melalui tatap muka tetapi juga dapat dilakukan dengan menggunakan 

media komunikasi seperti Elektronik Mail (E-mail), Blog, Jejaring Sosial 

(Facebook, Twitter), dan chatting, dengan memanfaatkan fasilitas internet. 

Internet menjadikan sumber belajar lebih mudah di akses, buku digital (e-book), 

perpustakaan online (digital library), jurnal online (e-journal), penelitian, 

informasi beasiswa, dan komunikasi dengan pakar semua dapat dilakukan.  

TIK juga memungkinkan tersedianya sarana belajar dan presentasi 

interaktif. Penggunaan alat Teknologi Informasi (TI) seperti LCD Proyektor, 

Jaringan Local Area Network (LAN), dan CD-ROM Multimedia menjadikan 

suasana belajar lebih menarik dengan berbagai metode dan pendekatan. TIK 

juga mendukung seorang dosen membuat media pembelajaran yang menarik, 

relevan dengan teknologi terbaru sehingga pembelajaran akan menjadi lebih 

mudah dipahami, dan menjadikan suasana pembelajaran menjadi dua arah. TIK 

memberikan keuntungan tersendiri bagi tenaga pendidik. Proses mengajar di 

mulai tahap persiapan sampai dengan evaluasi dapat di lakukan dengan bantuan 

TIK. Membuat dan mempersiapkan materi pembelajaran, Silabus, SAP, Kontrak 

Perkuliahan, Hand Out, sumber referensi, media pembelajaran, evaluasi, dan 

penyajian laporan dapat dilakukan dengan dukungan TIK.  

TIK juga mendukung bidang penelitian pada perguruan tinggi. TIK 

sangat bermanfaat dalam mendukung semua kegiatan penelitian dalam bentuk 

proses pencarian data, pengolahan data, membuat laporan penelitian, penulisan 
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artikel dari hasil penelitian untuk publikasi jurnal internasional, sehingga hasil 

akan lebih maksimal dan manfaat dari penelitian dapat diperoleh. Proses 

publikasi dan seminar hasil penelitian juga menjadi semakin mudah dan efektif. 

2.1.3 Perbedaan Jenis Kelamin dalam Kemampuan Spesifik 

Secara biologis laki-laki dan perempuan berbeda. Perbedaan terlihat jelas 

pada alat reproduksi. Perbedaan biologis laki-laki dan perempuan disebabkan 

adanya hormon yang berbeda. Perbedaan berakibat pada perlakuan berbeda 

terhadap laki-laki dan perempuan. Selain faktor biologis, faktor psikologis juga 

merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan laki-laki dan 

perempuan. Faktor psikologis terkait dengan intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motivasi, kematangan, dan kesiapan. Perbedaan anatomis biologis dan komposisi 

kimia dalam tubuh oleh sejumlah ilmuwan juga dianggap berpengaruh pada 

perkembangan emosional dan kapasitas intelektual. Bratanata (1987) 

mengatakan perempuan pada umumnya lebih baik pada ingatan dan laki-laki 

lebih baik dalam berpikir logis. Perempuan lebih tertarik pada masalah kehidupan 

yang praktis kongret, sedangkan laki-laki lebih tertarik pada segi-segi yang 

abstrak (Kartono, 1989).  

Faktor psikologis juga berpengaruh dalam prestasi belajar. Usman dan 

Setiawati (2001) menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar, yaitu faktor Internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor 

jasmaniah, psikologis, kematangan fisik dan psikis. Faktor eksternal terdiri dari 

faktor sosial, budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, 

kesenian, lingkungan fisik, dan faktor lingkungan spiritual serta keagamaan. 

Faktor fisiologis dan psikologis dapat menyebabkan perbedaaan prestasi belajar. 

Kehadiran faktor psikologis dalam belajar, akan memberikan andil yang cukup 

penting. Faktor psikologis akan senantiasa memberikan landasan dan 

kemudahan dalam upaya mencapai tujuan belajar secara optimal. 

Prestasi, kinerja, afiliasi, dan kekuasaan juga dipengaruhi oleh faktor 

psikologis. Prestasi adalah motivasi yang kuat pada setiap individu terhadap 

kebutuhan (McClelland, 1966), kebutuhan didapat dari budaya dan lingkungan. 

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan akan membentuk budaya dan menjadi 
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lingkungan berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan terhadap prilaku antara 

laki-laki dan perempuan yang berhubungan dengan prestasi, hubungan 

interpersonal, gaya hidup, dan kinerja (McClelland, 1961). Kinerja dapat 

dikatakan sebagai keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan, 

sedangkan tingkat kinerja seseorang merupakan ukuran sejauh mana 

keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas dan pekerjaanya (As’ad, 1984). 

Kinerja erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi yang didukung dengan 

komponen yang dimiliki. Motivasi belajar laki-laki dan perempuan membentuk 

profesionalisme dengan kinerja dan kompetensi yang dimiliki mereka masing-

masing, baik pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial.  

Penelitian oleh Budiyono (2002) menyimpulkan bahwa siswa perempuan 

kasus sekolah dasar materi operasi hitung siswa perempuan lebih baik dari pada 

siswa laki-laki. Sedangkan penelitian yang dilakukan Fuller (1999) yang dikutip 

dari Budiyono menyebutkan “Girls are less successful than boy son on 

mathematics achievement test“ pada bahasan calculation. Dua penelitian 

tersebut mengambil pokok bahasan yang sama yaitu aljabar. Berangkat dari 

perbedaan laki-laki dan perempuan membawa perbedaan terhadap prilaku, 

motivasi belajar dan prestasi. Perbedaan prilaku, motivasi, dan prestasi 

membawa pengaruh dan perbedaan terhadap kemampuan masing-masing 

individu yang akan terbentuk dalam kompetensi masing-masing. 

2.1.4 Kompetensi 

Depdiknas (2004: 7) merumuskan definisi kompetensi sebagai 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berpikir dan bertindak. Muhaimin (2004: 151) menjelaskan kompetensi 

adalah seperangkat tindakan intelegen penuh tanggung jawab yang harus 

dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-

tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Sifat intelegen harus ditunjukan sebagai 

kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan bertindak. Sifat tanggung jawab harus 

ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu 

pengetahuan. 
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Menurut C. Lynn (1985: 33), “competence my range from recall and 

understanding of fact and concepts, to advanced motor skill, to teaching 

behaviours and profesional values”. Kompetensi dapat meliputi pengulangan 

kembali fakta-fakta dan konsep-konsep sampai pada ketrampilan motor lanjut 

hingga pada perilaku-perilaku pembelajaran dan nilai-nilai profesional. Spencer 

dan Spencer dalam Hamzah B. Uno (2007: 63), kompetensi merupakan 

karakteristik yang menonjol bagi seseorang dan menjadi cara-cara berperilaku 

dan berfikir dalam segala situasi, dan berlangsung dalam periode waktu yang 

lama. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kompetensi menunjuk pada 

kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan yang bisa dilihat dari pikiran, sikap, dan 

perilaku. Spencer dan Spencer membagi (5) lima karakteristik kompetensi yaitu 

sebagai berikut: 

1. Motif, yaitu sesuatu yang orang pikirkan dan inginkan yang menyebabkan 

Sesuatu; 

2. Sifat, yaitu karakteritik fisik tanggapan konsisten terhadap situasi; 

3. Konsep diri, yaitu sikap, nilai, dan image dari sesorang; 

4. Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang 

Tertentu; 

5. Ketrampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang 

berkaitan dengan fisik dan mental. 

Kompetensi juga didefinisikan sebagai perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, 

nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Pada 

sistem pengajaran, kompetensi digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan 

profesional yaitu kemampuan untuk menunjukkan pengetahuan dan 

konseptualisasi pada tingkat yang lebih tinggi. Kompetensi ini dapat diperoleh 

melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman lain sesuai tingkat kompetensinya 

(Mulyasa, 2004: 37-38). 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, 

dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi dosen meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 
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kompetensi profesional. Lebih lanjut kompetensi tersebut akan terwujud dalam 

bentuk penguasaan pengetahuan dan professional dalam menjalankan fungsinya 

sebagai dosen. Kompetensi dapat diperoleh baik melalui pendidikan formal 

maupun pengalaman. Kompetensi tidak hanya mengandung pengetahuan, 

keterampilan dan sikap, namun yang penting adalah penerapan dari 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pekerjaan (sofo, 

1999: 123). 

Berdasarkan uraian diatas kompetensi dapat diartikan sebagai 

penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesi. 

Dengan demikian kompetensi yang dimiliki akan menunjukan kualitas dan tingkat 

profesional. Kompetensi akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, 

keterampilan, maupun sikap professional dalam memajukan tugas dan fungsi 

dalam dunia kerja.  

2.1.5 Kompetensi Pedagogik dan Profesional Dosen 

Dosen adalah sebutan untuk tenaga pendidik pada perguruan tinggi. 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 1, menyebutkan bahwa dosen adalah pendidik 

profesional dan ilmuwan, dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Pada pasal 39 

ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas dikatakan bahwa pendidik merupakan tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dosen memiliki peran dan tugas 

pokok yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional di bidang 

pendidikan dan pengembangan SDM Indonesia. Dosen dituntut untuk memiliki 

kompetensi dan profesionalitas yang memenuhi standar nasional sebagaimana 

diamanatkan oleh undang-undang untuk menjamin terlaksananya proses belajar 
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mengajar dan terwujudnya perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing, 

baik secara nasional maupun internasional.  

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma 

Perguruan Tinggi, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional 

dosen. Kompetensi dosen terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi 

profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial, yang diperlukan 

dalam praktik pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, Pasal 10 ayat 1, yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Sesuai PP No. 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasioanal Pendidikan, pasal 28 ayat 3 menyatakan 

kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Peraturan Mendiknas 

RI Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen menjelaskan, kompetensi 

pedagogik dosen terdiri dari: 

a. kemampuan membuat perencanaan perkuliahan;  

b. kemampuan menerapkan berbagai pendekatan, metode, dan teknik 

pembelajaran;  

c. kemampuan melakukan evaluasi dan memberikan penilaian hasil 

pembelajaran secara obyektif;  

d. kemampuan melakukan evaluasi diri (refleksi) terhadap proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan;  

e. kemampuan mengembangkan proses pembelajaran secara 

berkelanjutan.  

Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir C, 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 

di tetapkan standar nasional pendidikan (mulyasa, 2009: 138). Kompetensi 

profesional merupakan keluasan wawasan akademik dan kedalaman 
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pengetahuan dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik yang melakukan 

pengajaran dengan penguasaan keilmuan yang yang ditekuninya. Peraturan 

Mendiknas RI Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen juga menjelaskan 

kompetensi profesional dosen terdiri dari: 

a. kemampuan melaksanakan seluruh aspek Tridharma Perguruan Tinggi;  

b. kemampuan berkoordinasi dengan semua unit kerja dalam 

melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;  

c. kemampuan merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang 

inovatif, sesuai perkembangan IPTEKS;  

d. kemampuan memberikan layanan prima sesuai kepakaran.  

Kompetensi pedagogik dan profesional dosen merupakan kompetensi 

yang harus dimiliki oleh dosen, merupakan bagian dari 4 (empat) kompetensi 

yang juga harus didukung dengan memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, 

dan perilaku sebagai pendidik professional dan ilmuwan. Kompetensi pedagogik 

dan profesional dosen juga dengan kompetensi lainnya bagi seorang dosen 

menjadi kompetensi yang melekat pada diri seorang dosen dalam menjalankan 

tugasnya pada institusi pendidikan dalam proses pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

2.1.6 Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Negeri Sriwijaya 

Tangerang Banten 

STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten berlokasi di Komplek Edu Town 

BSD City Serpong Tangerang. STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten 

merupakan perguruan tinggi negeri yang ditetapakan berdasarkan Peraturan 

Presiden RI Nomor 76 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005. STAB Negeri 

Sriwijaya Tangerang Banten berupaya menjadi pusat pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat sebagaimana tujuan dari Tridharma perguruan tinggi.  

Sistem penyelenggaraan pendidikan pada STAB Negeri Sriwijaya 

Tangerang Banten, dibangun dan dikembangkan dan berwawasan ke-indonesia-

an, keilmuan yang berlandaskan Buddha Dharma. Azas-azas tersebut 

ditransformasikan pada seluruh unit kelembagaan, administrasi, proses 

manajemen, proses pembelajaran, perpustakaan, kurikulum, ketenagaan, 
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kemahasiswaan serta proses-proses lainnya. Visi STAB Negeri Sriwijaya 

Tangerang Banten adalah “Menjadi Lembaga Pendidikan Terkemuka Tahun 2020 

Dengan Mengedepankan Kearifan Lokal”. Sedangkan misi dari STAB Negeri 

Sriwijaya adalah: 

a. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul,  terkemuka, dan 

berkepribadian Buddhis; 

b. Memperluas jaringan kerja sama dalam bidang Tridharma Perguruan 

Tinggi;  

c. Memenuhi sarana dan prasarana;  

Mewujudkan sistem administrasi yang akuntabel dan transparan. 

Jurusan dan program studi STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten 

terdiri dari 3 (tiga) jurusan, 5 (lima) program studi. STAB Negeri Sriwijaya 

Tangerang Banten juga memiliki program pascasarjana (s2), lebih lengkap 

terlihat pada tabel II-1. 

Tabel II-1 Jurusan dan Program Studi STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten 

Jurusan Program Studi 

Dharmacarya (Keguruan/Pendidikan) 

Prodi Pendidikan Agama Buddha 

Prodi Guru Pendidikan Anak Usia 

Dini 

Dharmaduta (Pembabar, Pelayan 

Dhamma) 

Prodi Kepenyuluhan 

Prodi Kepanditaan 

Ekonomi dan Entrepreneur Buddha Ekonomi dan Entrepreneur 

Buddha 

Pascasarjana (S2) Prodi Pendidikan Agama Buddha 

 Prodi Psikologi Buddha 

Jumlah dosen pada STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten terdiri dari dosen 
tetap (Pegawai Negeri Sipil (PNS)) dan dosen tidak tetap (honorer) yang terbagi 
dalam tiga jurusan pada jenjang sarjana dan program pascasarjana. Dosen tetap 
terdiri dari 27 dosen, dan dosen tidak tetap terdiri dari 31 dosen. Dosen tidak 
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tetap terdiri dari beberapa dosen yang mengampu matakuliah jenjang sarjana 
pada tiga jurusan, program pascasarjana, dan dosen ekstrakulikuler yang 
meliputi seni musik, seni tari, seni karawitan, dan kesegaran jasmani. 

2.2 Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan pada permasalahan yang 

relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis antara lain: 

1.1. The Professional Competence of Teacher: Which qualities, attitudes, 

skills and knowledge contribute to a teacher’s effectiveness? 

Dalam Jurnal Internasional ini, menurut hasil survei nasional untuk guru 

pendidikan menengah dari semua mata pelajaran di Yunani, kualifikasi 

dianggap penting dan memberikan kontribusi dalam mengajar profesional 

agar menjadi efektif dalam pedagogik dan didaktik. Salah satu tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk secara sistematis mencatat kualifikasi guru 

yang dianggap penting bagi mereka yang berhasil melakukan tugas 

pedagogik dan didaktik. Temuan penelitian ini memverifikasi kesimpulan 

yang dicapai dalam literatur terkait tentang pendekatan holistik untuk alat 

yang membentuk profil yang baik bagi guru, karena kebanyakan guru 

tampaknya mengasosiasikan efektivitas mereka di tempat kerja dengan 

sifat-sifat pribadi, didaktik dan keterampilan pedagogik yang baik. 

Temuan tertentu berkontribusi untuk deskripsi secara sistematis dan 

analisis dari isi pengetahuan profesional yang diperlukan untuk 

keberhasilan kinerja kerja pedagogis dan didaktik guru. 

1.2. Peningkatan Kompetensi Pedagogik dosen di Jurusan Teknik Sipil 

Politeknik Negeri Lhokseumawe. 

Penelitian dengan judul Peningkatan Kompetensi Pedagogik dosen di 

Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kompetensi 

dosen, hambatan yang dialami dalam peningkatan kompetensi dosen, dan 

tata cara yang ditempuh untuk meningkatkan kompetensi dosen di 
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jurusan Teknik Sipil. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan kepustakaan dan lapangan. Dalam pengumpulan data, teknik 

yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan kuesioner. 

Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa para dosen jurusan Teknik 

Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe memiliki kompetensi pedagogik yang 

relatif tinggi. Hal ini diindikasikan dengan kemampuan dosen dalam 

membuat SAP dan GBPP, kemampuan membuat bahan ajar, kemampuan 

mengelola kelas dan menguasai materi ajar, serta kemampuan dosen 

mengevaluasi hasil belajar mahasiswa. Namun demikian, dalam upaya 

pengembangan kompetensi dosen, ada beberapa kendala yang dihadapi 

yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala eksternal adalah kurangnya 

sarana dan prasarana pembelajaran, iklim lingkungan belajar yang kurang 

menyenangkan serta kurangnya tunjangan atau honor dalam mengajar. 

1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Profesional Guru di 

SMK Negeri 1 Losarang Kabupaten Indramayu 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kompetensi profesional guru di SMK Negeri 1 Losarang 

Kabupaten Indramayu. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi 

profesional guru di SMK Negeri 1 Losarang Kabupaten Indramayu. 

Variabel terikat (dependen) adalah kompetensi profesional guru. Jumlah 

populasi sebanyak 70 guru, sampel diambil dari seluruh populasi sehingga 

penelitian ini merupakan penelitian populasi. Analisis statistik yang 

digunakan adalah analisis faktor dan analisis regresi ganda dengan 

metode stepwise. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu 

faktor yang mempengaruhi kompetensi profesional guru secara signifikan 

yaitu faktor etos kerja sebesar 0,237. Sedangkan tujuh faktor lain yang 

tidak berpengaruh yaitu: 1) supervisi akademik disebabkan supervisi 

belum dilaksanakan secara berkelanjutan, 2) pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) disebabkan minat dan kemampuan guru 

masih kurang dalam memanfaatkan TIK, 3) kepemimpinan kepala sekolah 



21 
 

disebabkan kurangnya komunikasi antara guru dan kepala sekolah, 4) 

pendidikan: melanjutkan pendidikan disebabkan orientasi dalam 

melanjutkan pendidikan bukan untuk meningkatkan kompetensi, 5) 

kompetensi profesional: melaksanakan pembelajaran disebabkan guru 

dalam melaksanakannya terdesak oleh target kurikulum, 6) pelatihan: 

program magang disebabkan hampir semua guru tidak pernah 

melaksanakan magang, dan 7) seminar: seminar dalam upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan disebabkan orientasi guru dalam 

mengikuti seminar hanya sebatas formalitas. 

1.4. Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis ICT dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pandangan siswa dan 

guru terhadap pemanfaatan media ICT dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) di sekolah. Pembelajaran PAI selama ini banyak dkritik 

karena dianggap belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap perubahan sikap dan perilaku siswa. Kritik tersebut mengarah 

kepada model pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam transfer 

pengetahuan yang lebih bersifat kognitif dan abstrak, serta konvensional 

sehingga kurang diminati dan dihayati oleh peserta didik. Hasil kajian 

menunjukkan bahwa pemanfatan ICT seperti slide Power Point, gambar/ 

foto, film dan video, halaman web, serta program pembelajaran dengan 

bantuan komputer dapat digunakan untuk mempermudah memahami tata 

cara beribadah dengan baik dan benar, disamping memberikan 

kemudahan dan kesempatan yang lebih luas kepada siswa untuk dapat 

belajar di luar ruang kelas. Tidak semua pesan-pesan yang ada dalam 

pembelajaran PAI dapat disampaikan dengan ICT, terutama kajian 

keimanan, maka pendekatan dengan tidak menggunakan ICT dapat 

digunakan untuk kajian tersebut. 
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1.5. Meningkatkan Kompetensi Guru melalui Penguasaan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Penelitian ini di letar belakangi dengan pemanfaatan TIK untuk 

meningkatkan kompetensi guru. Penelitian yang digunakanan adalah 

penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian meyimpulkan pengertian  

peningkatan kompetensi TIK pada guru adalah kemampuan yang harus 

dimiliki dan dikuasai oleh guru untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan pengajaran dalam bidang TIK. Penguasaan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi kini menjadi bagian dari tuntutan kompetensi 

guru, baik guna mendukung pelaksanaan tugas (penyusunan 

perencanaan, penyajian pembelajaran, evaluasi dan analisis hasil 

evaluasi)  maupun sebagai sarana untuk mencari dan mengunduh 

sumber-sumber belajar. Sehingga setiap guru pada semua jenjang harus 

siap untuk terus belajar TIK guna pemenuhan tuntutan kompetensi 

tersebut. Saran dari penelitian adalah peningkatan kompetensi TIK guru 

harus sejalan dengan pengadaan sarana yang memadai, walaupun 

demikian peningkatan kemampuan kualitas guru melalui TIK harus 

menjadi visi sinergis dan terintegrasi sehingga perkembangan TIK, 

perkembangan siswa, dan perkembangan kompetensi guru berjalan lurus 

mengikuti arah perkembangan pendidikan dan pembelajaran. 

1.6. Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Guru 

Tersertifikasi dan Implikasinya terhadap Kompetensi Pedagogik (Studi 

Pada Guru PKn SMP Negeri Kota Surakarta Dalam Rangka 

Peningkatan Kualitas Berkelanjutan) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Mengetahui dan 

mendeskripsikan penguasaan TIK Guru PKn SMP Negeri Kota Surakarta 

yang telah tersertifikasi. (2) Mengetahui dan menganalisis implikasi 

penguasaan TIK terhadap kompetensi pedagogik Guru PKn SMP Negeri 

Kota Surakarta yang telah tersertifikasi. (3) Mengetahui peningkatan 

kualitas berkelanjutan pasca sertifikasi pada Guru PKn SMP Negeri di Kota 
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Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif. Strategi 

penelitian yang digunakan menggunakan strategi tunggal terpancang. 

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari informan, tempat, peristiwa 

dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 

dan menyusun data penelitian adalah dengan wawancara, observasi serta 

analisis dokumen. Untuk memperoleh validitas data digunakan 

trianggulasi data dan trianggulasi metode. Sedangkan teknik analisis data 

menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai 

berikut: (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Sajian Data, (4) 

Pengambilan Kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-

langkah sebagai berikut: (1) Tahap Pra Penelitian, (2) Tahap Pekerjaan 

Lapangan, (3) Tahap Analisis Data, (4) Tahap Penyusunan Laporan 

Penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa: (1) Penguasaan TIK pada Guru PKn yang telah tersertifikasi di 

SMP Negeri Kota Surakarta masih belum maksimal, banyak guru yang 

sudah mengerti akan manfaat positif penerapaan TIK dalam 

pembelajaran namun untuk melaksanakannya masih sulit dan baru 

sebatas penggunaan TIK sebagai media pembelajaran saja. Mereka masih 

beranggapan bahwa materi PKn itu sulit untuk diilustrasikan dengan 

menggunakan TIK karena penguasaan TIK yang dimiliki masih kurang. 

(2) Implikasi penguasaan TIK terhadap kompetensi pedagogik Guru PKn 

yang telah tersertifikasi di SMP Negeri Kota Surakarta masih rendah atau 

belum cukup terlihat, karena penerapan TIK dalam pembelajaran PKn 

belum optimal sehingga penerapan TIK tersebut belum bisa mengatasi 

permasalahan yang selama ini terjadi yaitu kejenuhan peserta didik pada 

saat mengikuti pembelajaran. (3) Peningkatan kualitas berkelanjutan 

pada Guru PKn yang telah tersertifikasi di SMP Negeri Kota Surakarta 

sudah cukup berjalan namun belum optimal sehingga masih perlu 

peningkatan lagi. Terutama pada penyelenggaraan kegiatan peningkatan 

kompetensi dan keterampilan guru dalam pemanfaatan TIK serta 
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kesadaran dari individu guru PKn tersertifikasi untuk selalu 

mengembangkan kompetensi diri. 

1.7. Teacher’s Professional Growth: Study on Professional (Pedagogical) 

Competency Development of Teachers in Junior Colleges/ Universitas 

of Technology 

Penelitian ini bertujuan untuk pembangunan program pengembangan dan 

membangun profesional guru SMP, perguruan tinggi setempat/ 

universitas/ institut teknologi yang sesuai dengan ideologi pendidikan, 

sikap terhadap profesi (pedagogik), pertumbuhan kompetensi, aspirasi, 

dan kebutuhan yang diungkapkan. 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner juga 

dengan tambahan pustaka, diskusi kelompok ahli, dan juga pre test. 

1.268 kuesioner yang dibagikan pada bulan April 2005, 595 eksemplar 

dikumpulkan (return rate: 46,9%) dan 582 yang dinyatakan valid. 

Temuan besar dalam penelitian adalah: 

a. sembilan dimensi kompetensi telah dicapai berdasarkan hasil analisis 

faktor kompetensi profesional untuk pedagogik; 

b. terdapat 39,1% dari pengembangan guru profesional dapat 

dijelaskan oleh variabel seperti ideologi pendidikan profesional dan 

profesional untuk pedagogik kompetensi kebutuhan pertumbuhan; 

c. pengembangan professional guru dapat berubah karena variabel 

demografi sosial;  

d. kebutuhan terbesar profesional untuk pedagogik adalah pertumbuhan 

kompetensi seperti kompetensi instruksi, kompetensi penelitian, 

kompetensi aplikasi informasi, hubungan interpersonal, dan 

kompetensi komunikasi. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Pemanfaatan TIK berpengaruh terhadap kompetensi pedagogik dan 

profesional dosen. Penguasaan dan kemampuan TIK yang diterapkan seorang 

dosen dalam mendukung tugas dan fungsi khususnya dalam pembelajaran akan 

menghasilkan tingkat profesional yang tinggi, serta menjadi unsur-unsur 

pembentuk peningkatan kemampuan mendidik dalam pembelajaran. Kompetensi 

pedagogik merupakan kemampuan dalam mendidik yang sangat didukung 

dengan pemanfaatan TIK. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tidak terlepas 

dari peranan TIK yang berdampak pada kompetensi pedagogik yang dimiliki 

seorang dosen. Mencari dan mengelola materi yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran juga merupakan bagian yang membutuhkan sumbangsih 

besar dari TIK. Dengan kemampuan dan penerapan terhadap TIK dalam 

keseharian akan berdampak pada tingkat profesionalitas masing-masing pribadi 

dosen. 

Kemampuan dosen dalam menguasai materi pembelajaran dan 

pengelolaan pembelajaran yang inovatif sesuai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, 

dan Seni (IPTEKS), kemampuan melaksanakan seluruh aspek Tridharma 

Perguruan Tinggi, kemampuan berkoordinasi dengan semua unit kerja dalam 

melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, kemampuan memberikan layanan 

prima sesuai kepakaran merupakan unsur pembentuk profesional dosen. 

Kemampuan profesional dosen di dukung oleh salah satu faktor yaitu 

penguasaan terhadap TIK. Pemanfaatan kemampuan TIK  bagi dosen juga 

merupakan kemampuan terhadap pengembangan diri yaitu kemampuan atau 

kompetensi profesional. 

Perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan berakibat pada 

kemampauan berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Faktor psikologis 

merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan laki-laki dan 

perempuan. Faktor psikologis terkait dengan intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motivasi, kematangan, dan kesiapan. Dampak perbedaan faktor psikologis akan 

menghasilkan perbedaan motivasi, kemampuan, kinerja dan prestasi antara laki-

laki dan perempuan.  Kinerja akan berdampak pada ukuran sejauh mana 

keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas dan pekerjaanya. Kinerja erat 



26 
 

kaitannya dengan tugas pokok dalam operasional sehari-hari, serta fungsi 

seorang dosen dalam menjalankan kewajibannya. Motivasi belajar laki-laki dan 

perempuan membentuk profesionalisme dengan kinerja dan kompetensi yang 

dimiliki mereka masing-masing, baik pedagogik maupun profesional. 

Pemanfaatan TIK dan jenis kelamin secara bersama-sama berpengaruh 

dan memberikan efek terhadap kompetensi seorang dosen. Pemanfaatan TIK 

memberikan keunggulan kemampuan dalam mendidik dan memberikan 

perkuliahan yang secara langsung akan berkontribusi terhadap tingkat 

profesional yang tinggi. Jenis kelamin merupakan unsur pembentuk motivasi, 

minat, bakat dan kinerja, yang merupakan dasar dari pribadi masing-masing 

untuk menjadi pribadi yang termotivasi untuk belajar hal-hal yang baru, bakat 

terhadap penguasaan sesuatu yang baru, kinerja yang tinggi, yang keseluruhnya 

juga akan berujung pada profesional dan kemampuan mendidik atau pedagogik. 

 

2.1 Kerangka Berpikir 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

1. Terdapat perbedaan efek pemanfaatan TIK terhadap kompetensi 

profesional dan pedagogik dosen; 

2. Terdapat perbedaan efek jenis kelamin terhadap kompetensi profesional 

dan pedagogik dosen; 

3. Terdapat interaksi antara pemanfaatan TIK dan jenis kelamin dalam 

mempengaruhi Kompetensi profesional dan pedagogik dosen. 
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BAB III 
PROSEDUR PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif dengan metode ex post facto. Pada penelitian ini tidak ada manipulasi 

langsung terhadap variabel bebas (independen). 

3.2 Janis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian Pengaruh Pemanfaatan 

TIK dan Jenis Kelamin Terhadap Kompetensi Pedagogik dan Profesional Dosen 

STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten adalah penelitian kuantitatif.  

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan pada STAB Negeri Sriwijaya Tangerang 

Banten, yang beralamat di Edu Town BSD City Serpong Tangerang. Pelaksanaan 

penelitian dilakukan dari bulan Agustus sampai dengan November, dan 

pengambilan data dilakukan pada tanggal 01 Oktober sampai dengan 15 Oktober 

2013.  

3.4 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah dosen STAB Negeri Sriwijaya Tangerang 

Banten. Objek penelitian adalah pemanfaatan TIK dan jenis kelamin, serta 

kompetensi pedagogik dan profesional dosen STAB Negeri Sriwjaya Tangerang 

Banten. 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian terdiri dari dua variabel bebas (X) dan dua variabel 

terikat (Y). Variabel independen pada penelitian ini adalah pemanfaatan TIK oleh 

dosen STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten (X1) dan jenis kelamin(X2). 

Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah kompetensi pedagogik 

(Y1) dan kompetensi profesional (Y2) dosen STAB Negeri Sriwijaya Tangerang 
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Banten. Variabel jenis kelamin berupa data dengan skala nominal yang 

digunakan untuk pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. 

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian populasi, artinya seluruh anggota 

populasi dijadikan onjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah dosen 

STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten, baik dosen tidak tetap (honorer) 

maupun dosen tetap (PNS) pada STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten. 

Kuesioner yang dibagikan berjumlah 40 (empat puluh), dengan 3 (tiga) yang 

tidak dikembalikan dengan alasan yang tidak diketahui.  

3.7 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik non tes menggunakan 

kuesioner. Kuesioner terdiri dari instrumen untuk mengukur pemanfaatan TIK, 

kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional, yang mewakili setiap 

variabel penelitian. Kuesioner menggunakan lima klasifikasi berdasarkan skala 

Likert. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif. Instrumen dikembangkan berdasarkan indikator dan teori 

yang ada. Skor jawaban yang diberikan memiliki bobot nilai yaitu: Sangat tidak 

setuju/ tidak pernah = 1 ; Tidak setuju/ jarang = 2 ; Ragu-ragu/ kadang-kadang  

= 3; Setuju/ sering = 4 ; Sangat setuju/ selalu = 5. 

Uji asumsi dilakukan dengan uji normalitas, linieritas, heterokedasitas, 

uji missing data, dan juga dengan uji outlier. Pengujian insturmen dilakukan 

dengan validitas dan uji reliabilitas untuk mengetahui sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

multivariat (Multivariat Analysis). Multivariat merupakan salah satu jenis analisis 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dimana data yang digunakan 

berupa lebih dari satu variabel terikat. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 

4.1 Deskripsi Data 

Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data yang diperoleh 

dilapangan. Data yang disajikan berupa data mentah yang diolah menggunakan 

teknik statistik deskriptif, dengan bantuan software SPSS 15.0. 

Deskripsi data yang disajikan berbentuk rata-rata (mean), pemusatan 

data (median), penyebaran atau penyimpangan data (standard deviation), dan 

rentang (range). Berdasarkan judul dan perumusan masalah penelitian dimana 

penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas dan dua variabel terikat, yakni 

meliputi kompetensi pedagogik dosen (Y1) dan kompetensi profesional (Y2) 

dosen STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten, pemanfaatan TIK (X1) dan jenis 

kelamin (X2) dosen STAB Negeri Tangerang Banten.  

Berdasarkan data variabel penelitian didapatkan nilai mean, median, 

standard deviation, dan range untuk setiap variabel penelitian seperti terlihat 

pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Data Deskriptif Variabel Penelitian 
No, variabel, statistik deskriptif 

 

  Pedagogik Profesional 
Pemanfaat

an TIK 
N Valid 37 37 37 

Missing 0 0 0 
Mean 67,8919 122,9459 129,7027 
Median 69,0000 123,0000 131,0000 
Mode 70,00 115,00(a) 121,00 
Std. Deviation 9,00859 18,03692 17,33312 
Range 51,00 85,00 73,00 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 

Untuk variabel Y1, nilai mean sebesar 67,89, median sebesar 69,00, standard 

deviation sebesar 9, dan range senilai 51,00. Variabel Y2 memiliki mean sebesar 

122,94, median sebesar 123, standard deviation 18,03, dan range sebesar 85. 

Sedangkan untuk variabel X1 mean 129,70, median 131, standard deviation 

17,33, dan range sebesar 73.  
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4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas digunakan untuk menentukan seberapa valid suatu item 

pertanyaan mengukur variabel yang diteliti. Uji Reliabilitas digunakan untuk 

menentukan reliabilitas serangkaian item pertanyaan dalam kemampuan 

mengukur suatu variabel. 

4.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis Korelasi Produk 

Momen Pearson (Bivariate Pearson). Analisis dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total 

adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang 

berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut 

mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin 

diungkap. 

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria 

pengujian adalah sebagai berikut: jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan 

sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan 

terhadap skor total (dinyatakan valid), dan jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi 

dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak 

berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid). 

Tabel 4.2 menyatakan, dari setiap item pertanyaan yang terdapat pada 

instrumen kompetensi pedagogik hanya item 12 yang menunjukan tidak 

signifikan. Tidak signifikan dapat terlihat pada nilai r hitung adalah lebih 

kecil dari r tabel. Nilai r tabel sebesar 0,325, nilai r hitung sebesar 0,162, 

maka 0,162 < 0,325, dinyatakan tidak valid. Untuk selanjutnya item yang 

tidak valid dikeluarkan dari data dan item yang tersisa digunakan untuk 

melakukan analisi data penelitian.  
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Tabel 4.2 Validitas Instrumen Kompetensi Pedagogik 
 

No. No. Butir r. hitung Valid Tidak Valid 

1. 1 0,573 √    

2. 2 0.750 √    

3. 3 0,654 √    

4. 4 0,540 √    

5. 5 0,568 √    

6. 6 0,676 √    

7. 7 0,663 √    

8. 8 0,624 √    

9. 9 0,693 √    

10. 10 0,711 √    

11. 11 0,445 √    

12. 12 0,162   √  

13. 13 0,376 √    

14. 14 0,535 √    

15. 15 0,735 √    

16. 16 0,645 √    

17. 17 0,530 √    

18. 18 0,390 √    

JUMLAH  17 1 
 
 

Tabel 4.3 menyatakan, dari setiap item pertanyaan yang terdapat pada 

instrumen kompetensi profesional item 1, 12, 33, 34, dan 37 menunjukan 

tidak signifikan. Tidak signifikan dapat terlihat pada nilai r hitung item 

tersebut adalah 0,320, 0,283, 0,223, 0,279, dan 0,288, nilai r hitung item 

tersebut lebih kecil dari 0,325, maka dinyatakan item tersebut tidak valid. 

Untuk selanjutnya item yang tidak valid dikeluarkan dari data dan item 

yang tersisa digunakan untuk melakukan analisi data penelitian.  
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Tabel 4.3 Validitas Instrumen Kompetensi Profesional 
 

No.  No. Butir  r. hitung  Valid  Tidak Valid 

1.  1  0,320 √  

2.  2  0,702 √    

3.  3  0,591 √    

4.  4  0,329 √    

5.  5  0,546 √    

6.  6  0,414 √    

7.  7  0,533 √    

8.  8  0,454 √    

9.  9  0,649 √    

10.  10  0,468 √    

11.  11  0,607 √    

12.  12  0,283 √  

13.  13  0,472 √    

14.  14  0,422 √    

15.  15  0,374 √    

16.  16  0,682 √    

17.  17  0,752 √    

18.  18  0,526 √    

19.  19  0,671 √    

20.  20  0,654 √    

21.  21  0,657 √    

22.  22  0,578 √    

23.  23  0,568 √    

24.  24  0,431 √    

25.  25  0,575 √    

26.  26  0,584 √    

27.  27  0,773 √    

28.  28  0,628 √    

29.  29  0,525 √    

30.  30  0,382 √    

31.  31  0,386 √    

32.  32  0,391 √    

33.  33  0,223 √  

34.  34  0,279 √  

35.  35  0,654 √   

36.  36  0,464 √   

37.  37  0,288 √  

JUMLAH  32  5 
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Tabel 4.4 Validitas Instrumen Pemanfaatan TIK 
 

No.  No. Butir  r. hitung  Valid  Tidak Valid 

1.  1  0,603  √ 

2.  2  0,461 √    

3.  3  0,613 √    

4.  4  0,629 √    

5.  5  0,447 √    

6.  6  0,629 √    

7.  7  0,558 √    

8.  8  0,515 √    

9.  9  0,441 √    

10.  10  0,666 √    

11.  11  0,636 √    

12.  12  0,589 √  

13.  13  0,617 √    

14.  14  0,538 √    

15.  15  0,497 √    

16.  16  0,731 √    

17.  17  0,504 √    

18.  18  0,594 √    

19.  19  0,196 √  

20.  20  0,560 √    

21.  21  0,612 √    

22.  22  0,284 √  

23.  23  0,494 √    

24.  24  0,693 √    

25.  25  0,615 √    

26.  26  0,677 √    

27.  27  0,656 √    

28.  28  0,395 √    

29.  29  0,578 √    

30.  30  0,492 √    

31.  31  0,523 √    

32.  32  0,329 √    

33.  33  0,452 √  

34.  34  0,236 √  

JUMLAH  31  3 
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Tabel 4.4 menyatakan, dari setiap item pertanyaan yang terdapat pada 

instrumen pemanfaatan TIK, item 19, 22, dan 34 menunjukan tidak 

signifikan. Tidak signifikan dapat terlihat pada nilai r hitung item tersebut 

adalah 0,196, 0,284, 0,236, nilai r hitung item tersebut lebih kecil dari 

0,325, maka dinyatakan item tersebut tidak valid. Untuk selanjutnya item 

yang tidak valid dikeluarkan dari data dan item yang tersisa digunakan 

untuk melakukan analisis data penelitian.  

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas item diuji dengan melihat koefisien alpha dengan melakukan 

reliability analysis dengan SPSS ver. 15.0 for Windows. Akan dilihat nilai 

Alpha Cronbach untuk reliabilitas keseluruhan item dalam satu variabel. 

Jika nilai alpha > 0,7 artinya reliabilitas terpenuhi (sufficient reliability) 

sementara jika alpha > 0,80 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan 

seluruh tes secara konsisten secara internal karena memiliki reliabilitas 

yang kuat. Ada pula yang memaknai sebagai berikut:  Jika alpha > 0,90 

maka reliabilitas sempurna, Jika alpha antara 0,70 – 0,90 maka reliabilitas 

tinggi, Jika alpha antara 0,50 – 0,70 maka reliabilitas moderat, Jika alpha < 

0,50 maka reliabilitas rendah (Perry Roy Hilton dan Charlotte Brownlow, 

2004: 364). 

Tabel 4.5 Reliabilitas Instrumen Kompetensi Pedagogik 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Jumlah 
Item 

0,866 18

 
 

Tabel 4.5 memberikan gambaran nilai Alpha Cronbach sebesar 0,866, nilai 

tersebut berada pada rentang 0,70 sampai 0,90, maka dapat dikatakan 

reliabilitas terpenuhi dengan reliabilitas yang tinggi. 
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Tabel 4.6 Reliabilitas Instrumen Kompetensi Profesional 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Jumlah 
Item 

,917 37 

 
 

Tabel 4.6 menunjukan nilai Alpha Cronbach sebesar 0,917, nilai tersebut 

lebih besar dari 0,90 (0,917 > 0,90), maka reliabilitas terpenuhi dengan 

tingkat reliabilitas yang sempurna. 

Tabel 4.7 Reliabilitas Instrumen Pemanfaatan TIK 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Jumlah 
Item 

,917 34 

 

Tabel 4.7 menunjukan nilai Alpha Cronbach sebesar 0,917, nilai tersebut 

lebih besar dari 0,90  (0,917 > 0,90), maka reliabilitas terpenuhi dengan 

tingkat reliabilitas yang sempurna. 

4.3 Uji Persyaratan Analisis 

Persyaratan analisis yang dimaksud adalah persyaratan yang harus 

dipenuhi agar analisis dapat dilakukan, baik untuk keperluan memprediksi 

maupun untuk keperluan pengujian hipotesis. Terdapat beberapa syarat yang 

harus terpenuhi, persyaratan tersebut antara lain syarat normalitas, linieritas, 

multikolinieritas, heterokedasitas, uji missing data, dan juga dengan uji outlier. 

4.3.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan tujuan apakah populasi 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, dengan taraf signifikansi yang 

digunakan sebagai aturan untuk menerima atau menolak pengujian 

normalitas atau tidaknya suatu distribusi data adalah taraf signifikansi α 

(alfa) sebesar 0,05. Hasil analisi dapat dilihat pada tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 Uji Normalitas Data Penelitian 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  TIK Profesional Pedagogik 
N 37 37 37

Normal Parameters(a,b) 
Mean 118,2973 106,9189 65,2162
Std. Deviation 16,66477 16,70559 8,89486

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,091 ,087 ,107
Positive ,077 ,061 ,079
Negative -,091 -,087 -,107

Kolmogorov-Smirnov Z ,551 ,530 ,652
Asymp. Sig. (2-tailed) ,922 ,941 ,789

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 

Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi (sig.) atau 

probabilitas (p) lebih besar dari 0,05, dan sebaliknya jika nilai sig. atau 

probabilitas (p) kurang dari 0,05 data berdistribusi tidak normal. Dari tabel 

4.8 terlihat bahwa nilai sig. atau probabilitas (p) Kompetensi pedagogik 

sebesar 0,789, kompetensi profesional sebesar 0,941, dan 0,789 untuk 

pemanfaatan TIK, keseluruhan nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka 

data penelitian berdistribusi normal. 

4.3.2 Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan dengan mencari persamaan garis regresi variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan garis regresi yang telah 

dibuat, selanjutnya diuji keberartian koefisien garis regresi serta 

linieritasnya. Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 (sig.<0,05) maka 

hubungan variabel bebas dengan variabel terikat adalah linier, sedangkan 

jika probabilitas lebih besar dari 0,05 (sig.>0,05) maka hubungannya tidak 

linier. Hasil analisis uji linieritas dapat dilihat pada tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Uji Linieritas Data Penelitian 

 
ANOVA Table 

 

    
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
Profesional 
* TIK 

Between 
Groups 

(Combined) 
8205,007 24 341,875 2,228 ,075

    Linearity 4877,185 1 4877,185 31,778 ,000
    Deviation from 

Linearity 
3327,822 23 144,688 ,943 ,567

  Within Groups 1841,750 12 153,479    
  Total 10046,757 36      
Pedagogik 
* TIK 

Between 
Groups 

(Combined) 
2496,770 24 104,032 3,552 ,013

    Linearity 795,771 1 795,771 27,167 ,000
    Deviation from 

Linearity 
1700,999 23 73,956 2,525 ,049

  Within Groups 351,500 12 29,292    
  Total 2848,270 36      

 

Dari Tabel 4.9 di dapat nilai signifikansi untuk variabel X1 terhadap Y1 dan 

Y2 adalah 0,000, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), maka 

hubungan variabel bebas dengan variabel terikat adalah linier. 

4.3.3 Uji Homoskedastisitas 

Uji homoskedastisitas pada prinsipnya untuk menguji apakah sebuah grup 

(data kategori) mempunyai varian yang sama diantara grup tersebut. Jika 

varian sama, dan ini yang seharusnya terjadi, maka dikatakan 

homoskedastisitas. Sedangkan jika varian tidak sama dikatakan 

heteroskedastisitas. 

Pengujian dapat dilakuakn dengan beberapa cara seperti levene test atau 

juga dapat dengan analisis residual yang berupa grafik. Pada penelitian ini 

uji homoskedastisitas dengan menggunakan levene test, dengan taraf 

signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai sig.>0,05 maka 

memenuhi homoskedastisitas, sebaliknya jika sig.<0,05 maka dikatakan 

heteroskedastisitas.  
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Tabel 4.10 Uji Homoskedastisitas Data 

Test of Homogeneity of Variance 
 

    
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Profesional Based on Mean 1,085 2 34 ,349
Based on Median ,336 2 34 ,717
Based on Median and with 
adjusted df ,336 2 21,575 ,718

Based on trimmed mean 1,019 2 34 ,372
Pedagogik Based on Mean 5,797 2 34 ,007

Based on Median 3,119 2 34 ,057
Based on Median and with 
adjusted df 3,119 2 10,966 ,085

Based on trimmed mean 5,572 2 34 ,008

 

Dari Tabel 4.10 dengan dasar median dapat terlihat nilai sig. Sebesar 0,717 

untuk kompetensi profesional dan nilai sig. 0,057 untuk kompetensi 

pedagogik. Kedua nilai tersebut menunjukan lebih besar dari  0,05 maka 

memenuhi homoskedastisitas. Homoskedastisitas memberikan arti bahwa 

varian dari tingkat kompetensi profesional yang tinggi relatif sama dengan 

tinkat kompetensi profesional yang rendah. Hal tersebut juga berlaku untuk 

kompetensi pedagogik, yang keduanya menggunakan dasar grup 

pemanfaatan TIK.  

4.3.4 Uji Missing Data 

Missing data atau missing value adalah informasi yang tidak tersedia untuk 

sebuah objek (kasus). Missing value terjadi karena informasi untuk sesuatu 

tentang objek tidak diberikan, sulit dicari, atau memang informasi tersebut 

tidak ada. Missing value pada dasarnya tidak bermasalah bagi keseluruhan 

data, apalagi jika jumlahnya hanya sedikit, misal hanya 1% dari seluruh 

data. Namun jika persentase data yang hilang tersebut cukup besar, maka 

perlu dilakukan pengujian apakah data yang mengandung banyak missing 

tersebut masih layak diproses lebih lanjut ataukah tidak. 
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Tabel 4.11 Uji Missing Data 

 Statistics 
 

  TIK Profesional Pedagogik JK 
N Valid 37 37 37 37 

Missing 0 0 0 0 
Mean 118,2973 106,9189 65,2162 1,2162 
Median 120,0000 109,0000 67,0000 1,0000 
Std. Deviation 16,66477 16,70559 8,89486 ,41734 
Sum 4377,00 3956,00 2413,00 45,00 

 

Tabel 4.11 menunjukan tidak terjadinya missing data untuk setiap variable 

penelitian. Pada variabel X1, X2, Y1, dan Y2 jumlah missing setiap variabel 

tersebut adalah 0. Dengan demikian untuk setiap variabel dalam penelitian 

ini tidak terjadinya data hilang, data tidak terisi, atau data yang kosong 

untuk setiap butir pertanyaan. 

4.3.5 Uji Outlier 

Data outlier adalah data yang secara nyata berbeda dengan data-data yang 

lain. Data outlier dapat terjadi karena kesalahan dalam pemasukan data, 

kesalahan pengambilan sampel, dan juga memang terdapat data ekstrim 

yang benar-benar tidak dapat dihindari keberadaannya. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan batasan untuk data outlier adalah lebih besar 

dari angka +2,5 dan lebih kecil dari angka -2,5.  

Dengan melihat nilai z yang terbentuk ketika dilakukan uji outlier, maka 

untuk mencari apakah data outlier atau tidak yaitu dengan 

membandingkan nilai z yang terbentuk dari setiap variabel. Data dikatakan 

outlier apabila data tersebut berada pada lebih besar dari 2,5 dan lebih 

kecil dari -2,5. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.12, data pada urutan 32 

merupakan data outlier dengan nilai  -2,71815 pada variabel X1, -2,86844 

paa variabel Y1, dan -3,84674 pada variabel Y2. Data tersebut tetap 

dipertahankan atas dasar memang fakta dilapangan seperti demikian, 

terdapat perbedaan data yang ekstrim yang didapat dari sampel penelitian. 
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Tabel 4.12 Uji Outlier 

No.  ZX1 (TIK)  ZY1 (profesional)  ZY2 (Pedagogkik) 

1  0,10217 ‐1,67123 0,98751 

2  ‐0,5579 ‐0,59375 ‐0,24916 

3  0,10217 ‐0,17473 0,20054 

4  ‐0,73792 ‐0,23459 ‐1,71067 

5  1,00228 0,60346 1,32479 

6  0,10217 0,00485 0,31297 

7  ‐0,01784 ‐0,35431 0,42539 

8  ‐0,01784 1,38164 ‐0,58643 

9  0,28219 0,36401 ‐0,36158 

10  ‐1,51801 ‐0,53389 0,08812 

11  ‐1,458 ‐1,85081 ‐1,14855 

12  0,82226 0,66332 ‐0,69885 

13  1,1823 0,78304 0,42539 

14  ‐0,97795 ‐1,79095 ‐1,03613 

15  ‐0,61791 ‐0,77333 ‐0,58643 

16  ‐1,03796 ‐0,53389 ‐0,13673 

17  0,52222 0,90276 0,53781 

18  1,1823 0,60346 0,53781 

19  0,10217 ‐0,71347 ‐0,69885 

20  ‐2,41811 ‐0,29445 1,32479 

21  0,16218 ‐0,11487 ‐0,13673 

22  0,3422 ‐0,17473 0,76266 

23  ‐0,37788 ‐0,95291 ‐0,47401 

24  ‐0,25787 0,18443 0,42539 

25  1,42232 0,48374 0,87509 

26  ‐0,37788 0,12457 ‐0,24916 

27  0,82226 ‐0,59375 0,31297 

28  ‐0,37788 1,02248 0,65024 

29  1,00228 0,30415 0,20054 

30  ‐0,07785 0,36401 ‐0,81128 

31  0,46221 0,48374 1,66206 

32  ‐2,71815 ‐2,86844 ‐3,84674 

33  1,2423 1,92038 0,20054 

34  ‐0,49789 0,48374 0,08812 

35  0,52222 0,8429 ‐0,36158 

36  1,2423 1,32178 0,20054 

37  1,42232 1,38164 1,54963 
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4.4 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pertama yang diajukan adalah terdapat perbedaan 

efek pemanfaatan TIK terhadap kompetensi profesional dan pedagogik dosen. 

Hipotesis H1 yaitu terdapat perbedaan efek pemanfaatan TIK terhadap 

kompetensi profesional dan pedagogik dosen. Sehingga hipotesis nol (H0) 

menyatakan tidak terdapat perbedaan efek pemanfaatan TIK terhadap 

kompetensi profesional dan pedagogik dosen. 

Tabel 4.13 Uji 

Multivariate Tests(c) 
 

Effect   Value F 
Hypothesis 

df Error df Sig. 
Intercept Pillai's Trace ,983 911,808(a) 2,000 31,000 ,000
  Wilks' Lambda ,017 911,808(a) 2,000 31,000 ,000
  Hotelling's Trace 58,826 911,808(a) 2,000 31,000 ,000
  Roy's Largest Root 58,826 911,808(a) 2,000 31,000 ,000
XX Pillai's Trace ,448 4,613 4,000 64,000 ,002
  Wilks' Lambda ,552 5,354(a) 4,000 62,000 ,001
  Hotelling's Trace ,810 6,076 4,000 60,000 ,000
  Roy's Largest Root ,810 12,962(b) 2,000 32,000 ,000
JK Pillai's Trace ,113 1,967(a) 2,000 31,000 ,157
  Wilks' Lambda ,887 1,967(a) 2,000 31,000 ,157
  Hotelling's Trace ,127 1,967(a) 2,000 31,000 ,157
  Roy's Largest Root ,127 1,967(a) 2,000 31,000 ,157
XX * JK Pillai's Trace ,049 ,798(a) 2,000 31,000 ,459
  Wilks' Lambda ,951 ,798(a) 2,000 31,000 ,459
  Hotelling's Trace ,051 ,798(a) 2,000 31,000 ,459
  Roy's Largest Root ,051 ,798(a) 2,000 31,000 ,459

a  Exact statistic 
b  The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 
c  Design: Intercept+XX+JK+XX * JK 
 

Pada Tebel 4.13 menunjukan variable pemanfaatan TIK (TIK) pada 

angka yang signifikansi dengan prosedur Pillai’s Trace, Wilks Lambda, Hotelling’s 

Trace, Roy’s Largest Root yaitu berada lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H0 

di tolak dan dapat ditarik kesimpulan terdapat perbedaan efek pemanfaatan TIK 

terhadap kompetensi profesional dan pedagogik dosen. 

Pengujian hipotesis kedua yang diajukan adalah terdapat perbedaan 

efek jenis kelamin terhadap kompetensi profesional dan pedagogik dosen. 

Hipotesis H1 yaitu terdapat perbedaan efek jenis kelamin terhadap kompetensi 
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profesional dan pedagogik dosen. Sehingga hipotesis nol (H0) menyatakan tidak 

terdapat perbedaan efek jenis kelamin terhadap kompetensi profesional dan 

pedagogik dosen. Pada Tebel 4.13 menunjukan variable jenis kelamin (JK) pada 

angka yang tidak signifikansi dengan prosedur Pillai’s Trace, Wilks Lambda, 

Hotelling’s Trace, Roy’s Largest Root yaitu berada lebih besar dari 0,05. Dengan 

demikian H0 di terima dan dapat ditarik kesimpulan terdapat tidak terdapat 

perbedaan efek jenis kelamin terhadap kompetensi profesional dan pedagogik 

dosen. 

Pengujian hipotesis ketiga yang diajukan adalah terdapat interaksi 

antara pemanfaatan TIK dan jenis kelamin dalam mempengaruhi Kompetensi 

profesional dan pedagogik dosen. Hipotesis H1 yaitu terdapat interaksi antara 

pemanfaatan TIK dan jenis kelamin dalam mempengaruhi Kompetensi 

profesional dan pedagogik dosen. Sehingga hipotesis nol (H0) menyatakan tidak 

terdapat interaksi antara pemanfaatan TIK dan jenis kelamin dalam 

mempengaruhi Kompetensi profesional dan pedagogik dosen. Pada Tebel 4.13 

menunjukan variable pemanfaatan TIK bersama-sama variabel jenis kelamin (XX 

* JK) berada pada angka yang tidak signifikansi dengan prosedur Pillai’s Trace, 

Wilks Lambda, Hotelling’s Trace, Roy’s Largest Root yaitu berada lebih besar dari 

0,05. Dengan demikian H0 di terima dan dapat ditarik kesimpulan tidak terdapat 

interaksi antara pemanfaatan TIK dan jenis kelamin dalam mempengaruhi 

Kompetensi profesional dan pedagogik dosen. Tabel 4.14 dibawah ini juga 

menjelaskan nilai pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Pemanfaatan TIK terhadap kompetensi profesional menunjukan angka 0,000, 

dan 0,044, maka dapat ditarik kesimpulan kompetensi profesional dan pedagogik 

dipengaruhi oleh pemanfaatan TIK oleh seorang dosen. Untuk variabel JK 

terhadap kompetensi profesional sebesar 0,53, dan JK terhadap kompetensi 

pedagogik adalah sebesar 0,522. Dengan demikian kompetensi profesional dan 

kompetensi pedagogik tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin seorang dosen. 

Variabel pemanfaatan TIK secara bersama-sama dengan jenis kelamin terhadap 

kompetensi profesional dan pedagogik dosen memiliki nilai 0,382 dan 0,633, nilai 

tersebut lebih besar dari tarap signifikansi 0,05, maka hal tersebut menyatakan  

interaksi secara bersama-sama variabel pemanfaatan TIK dan jenis kelamin tidak 
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berpengaruh terhadap kompetensi seorang dosen baik kompetensi profesional 

maupun kompetensi pedagogik. 

 

Tabel 4.14 Uji 

Tests of Between-Subjects Effects 
 

Source 
Dependent 
Variable 

Type III Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Corrected 
Model 

Profesional 
4633,412(a) 4 1158,353 6,847 ,000

  Pedagogik 545,959(b) 4 136,490 1,897 ,135
Intercept Profesional 

233039,516 1
233039,51

6
1377,571 ,000

  Pedagogik 91978,907 1 91978,907 1278,422 ,000
XX Profesional 4325,965 2 2162,983 12,786 ,000
  Pedagogik 494,501 2 247,251 3,437 ,044
JK Profesional 680,667 1 680,667 4,024 ,053
  Pedagogik 30,212 1 30,212 ,420 ,522
XX * JK Profesional 132,647 1 132,647 ,784 ,382
  Pedagogik 16,732 1 16,732 ,233 ,633
Error Profesional 5413,344 32 169,167    
  Pedagogik 2302,311 32 71,947    
Total Profesional 433018,000 37     
  Pedagogik 160215,000 37     
Corrected 
Total 

Profesional 
10046,757 36     

  Pedagogik 2848,270 36     

a  R Squared = ,461 (Adjusted R Squared = ,394) 
b  R Squared = ,192 (Adjusted R Squared = ,091) 
 

4.5 Pembahasan 

Beberapa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat 

perbedaan efek pemanfaatan TIK terhadap kompetensi profesional dan 

pedagogik dosen, terdapat perbedaan efek jenis kelamin terhadap kompetensi 

profesional dan pedagogik dosen, serta terdapat interaksi antara pemanfaatan 

TIK dan jenis kelamin dalam mempengaruhi Kompetensi profesional dan 

pedagogik dosen. 

Hipotesis pertama yang diajukan terpenuhi, hasil penelitian 

menyimpulkan terdapat perbedaan efek pemanfaatan TIK terhadap kompetensi 

profesional dan pedagogik dosen STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten. 

Perbedaan efek pengaruh dapat dilihat dari hasil analisis yang menghasilkan 
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angka 0,000 untuk pengaruh pemanfaatan TIK terhadap kompetensi profesional, 

dan menunjukan angka 0,044 untuk pengaruh pemanfaatan TIK terhadap 

kompetensi pedagogik. Dengan demikian pemanfaatan TIK berpengaruh 

terhadap kompetensi profesional yang dimiliki seorang dosen STAB Negeri 

Sriwijaya Tangerang Banten. Tingkat profesional merupakan perluasan dari 

kemampuan pribadi yang terbentuk dengan berbagai kemampuan yang dimiliki 

sehingga menjadi kemampuan dalam dunia kerja yang berhubungan dengan 

kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi. Pemanfaatan TIK sangat 

mendukung dalam kemampuan pribadi untuk menjalankan tugas dan fungsi, 

sehingga dengan tingkat kinerja seorang dosen yang tinggi akan berpengaruh 

terhadap tingkat kompetensi profesional dosen, yang tentunya berhubungan 

dengan tugas pokok seorang dosen dalam menjalankan Tridharma Perguruan 

Tinggi seperti pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Hipotesis yang kedua adalah terdapat perbedaan efek jenis kelamin 

terhadap kompetensi profesional dan pedagogik dosen. Hasil analisis data 

menunjukan tidak signifikan. Variabel jenis kelamin memberikan nilai 0,053 untuk 

kompetensi profesional dan 0,522 terhadap kompetensi pedagogik, kedua nilai 

tersebut melebihi taraf signifikansi (sig.) sebesar 0,05. Hasil penelitian 

menyimpulkan jenis kelamin tidak menghasilkan perbedaan efek terhadap 

kompetensi profesional dan pedagogik dosen. Kompetensi profesional dan 

pedagogik seorang dosen tidak dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Jenis 

kelamin laki-laki dan perempuan tidak berpengaruh terhadap kompetensi yang 

dimiliki oleh dosen STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten. Perbedaan 

motivasi, kinerja, dan prestasi serta budaya yang berbeda antara laki-laki dan 

perempuan tidak berpengaruh terhadap kompetensi mereka masing-masing 

seorang dosen pada STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.  

Hipotesis yang kedua adalah terdapat perbedaan efek jenis kelamin 

terhadap kompetensi profesional dan pedagogik dosen. Hasil analisis data 

menunjukan tidak signifikan. Variabel jenis kelamin memberikan nilai 0,053 untuk 

kompetensi profesional dan 0,522 terhadap kompetensi pedagogik, kedua nilai 

tersebut melebihi taraf signifikansi (sig.) sebesar 0,05. Hasil penelitian 

menyimpulkan jenis kelamin tidak menghasilkan perbedaan efek terhadap 
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kompetensi profesional dan pedagogik dosen. Kompetensi profesional dan 

pedagogik seorang dosen tidak dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Jenis 

kelamin laki-laki dan perempuan tidak berpengaruh terhadap kompetensi yang 

dimiliki oleh dosen STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten. Perbedaan 

motivasi, kinerja, dan prestasi serta budaya yang berbeda antara laki-laki dan 

perempuan tidak berpengaruh terhadap kompetensi mereka masing-masing 

seorang dosen pada STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.  

Hipotesis yang ketiga adalah terdapat interaksi antara pemanfaatan TIK 

dan jenis kelamin dalam mempengaruhi kompetensi profesional dan pedagogik 

dosen. Hipotesis yang ketiga tidak terpenuhi dengan diterimanya H0, artinya tidak 

terdapat interaksi antara pemanfaatan TIK dan jenis kelamin dalam 

mempengaruhi Kompetensi profesional dan pedagogik dosen. Pemanfaatan TIK 

dan jenis kelamin tidak berinteraksi memberikan pengaruh terhadap kompetensi 

seorang dosen, baik kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik. 

Walaupun variabel pemanfaatan TIK memberikan perbedaan efek terhadap 

kompetensi profesional dan pedagogik dosen STAB Negeri Sriwijaya Tangerang 

Banten tetapi tidak terdapat interaksi antara pemanfaatan TIK dan jenis kelamin 

secara bersama-sama dalam mempengaruhi kompetensi profesional dan 

pedagogik dosen STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten. 

Pada era modern seperti sekarang ini telah terjadi perkembangan dan 

kemajuan masyarakat serta budaya dalam masyarakat itu sendiri. Perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan sudah tidak lagi membentuk perbedaan 

kemampuan, prestasi, dan kinerja. Tidak terdapat perbedaan efek jenis kelamin 

terhadap kompetensi seorang dosen laki-laki dan perempuan terhadap 

kompetensi profesional dan pedagogik mereka, mungkin disebabkan oleh 

perkembangan dan kemajuan zaman seperti sekarang ini. Pemenuhan kebutuhan 

yang semakin bersaing akan membentuk prilaku dan budaya pada diri mereka 

masing-masing. Prilaku dan budaya mereka dalam memenuhi kebutuhan dan 

searah dengan perkembangan zaman memaksa mereka untuk melawan budaya 

laki-laki dan perempuan yang terbentuk lebih awal. Peralihan prilaku dan budaya 

tersebut kemungkinan menjadi salah satu penyebab tidak lagi ada perbedaan 

kemampuan antara laki-laki dan perempuan khusunya yang berkaitan dengan 
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kompetensi seorang dosen baik kompetensi profesional dan pedagogik dosen 

STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten. 
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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh pemanfaatan TIK terhadap kompetensi pedagogik 

dan profesional dosen STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten; 

2. Tidak terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap kompetensi pedagogik 

dan profesional dosen STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten; 

3. Interaksi antara pemanfaatan TIK dan jenis kelamin secara bersama-

sama tidak memberikan pengaruh terhdap kompetensi profesional dan 

pedagogik dosen STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten. 

Kompetensi dosen STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten baik kompetensi 

profesional maupun kompetensi pedagogik dapat dipengaruhi oleh pemanfaatan 

TIK oleh dosen tersebut. Sedangkan perbedaan jenis kelamin dosen STAB Negeri 

Sriwijaya Tangerang Banten tidak memberikan pengaruh terhadap kompetensi 

dosen tersebut dalam hal ini kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik 

dosen. 

 

5.2 Implikasi 

Selain meberikan Kontribusi teori sebagai masukan bagi para dosen, 

khusunya dosen STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten bagaimana pengaruh 

pemanfaatan TIK dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional 

dosen, Penelitian ini berimplikasi pada 4 (empat) aspek utama, yakni: aspek 

sistem, aspek teknis, aspek manajerial dan aspek penelitian lanjutan. 

a. Kontribusi untuk aspek sistem, memberikan pemahaman sistem pengajaran 

yang telah digunakan oleh para dosen, yang mengacu pada penggunaan dan 

pemanfaatan TIK oleh diri masing-masing dosen STAB Negeri Sriwijaya 

Tangerang Banten; 
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b. Aspek teknis dan praktik, hasil penelitian menjadi masukan bagi masing-

masing dosen terhadap evaluasi diri mereka yang akan berpengaruh pada 

perubahan teknis dan metode dalam praktik belajar mengajar untuk 

mendukung kompetensi pedagogik dan menghasilkan profesionalisme dalam 

menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi pada STAB Negeri Sriwijaya 

Tangerang Banten; 

c. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan institusi, seperti arah-arah 

kebijakan pimpinan, penerapan dan manajerial TIK oleh pelaksana teknis 

komputer pada STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten untuk mendukung 

proses belajar mengajar dan mendorong profesionalisme dosen sehingga 

menghasilkan kualitas pendidikan yang baik bagi masyarakat pada umumnya; 

d. Aspek penelitian lanjutan, mendorong peneliti lain melakukan penelitian lebih 

mendalam dan luas meliputi seluruh kompetensi dosen. 

5.3 Saran 

Saran yang mengacu pada hasil penelitian adalah setelah mengetahui 

adanya pengaruh pemanfaatan TIK terhadap kompetensi profesional dan 

pedagogik dosen STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten antara lain: 

a. Bagi para dosen STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten hendaknya 

memanfaatkan TIK khususnya yang ada pada STAB Negeri Sriwijaya 

Tangerang Banten untuk meningkatkan kinerja  dan pelaksanaan tugas dan 

fungsi dalam operasional pendidikan sehari-hari; 

b. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran lebih ditingkatkan untuk mencapai 

pendidikan yang semakin baik; 

c. Pengembangan TIK baik dari segi teknis dan kebijakan manajerial pada 

STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten lebih ditingkatkan dan 

direncanakan dengan cara seksama; 

d. Pemanfaatan TIK untuk menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi dan 

meningkatkan profesionalisme. 
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