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PENGARUH EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSIONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR

KEMENTRIAN AGAMA KOTA KEDIRI

MUSYADAD

ABSTRAK

Diklat fungsional merupakan program kerja rutin yang sering dilaksanakan oleh
Kantor Kementrian Agama baik di pusat maupun di wilayah yaitu diklat yang diberikan
kepada seluruh pegawai sesuai dengan bidang kerja atau seksinya masing-masing. Akan
tetapi belum pernah dilaksanakan penelitian untuk mengetahui sejauh mana manfaat
diklat ini dirasakan baik oleh pegawai itu sendiri maupun bagi Kantor Kemenag.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : (1) Apakah efektivitas pendidikan
dan pelatihan fungsional yang terdiri dari reaksi peserta, proses pembelajaran, perubahan
perilaku dan hasil akhir berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kemenag
Kota Kediri; dan (2) Efektivitas pendidikan dan pelatihan fungsional manakah yang
berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kemenag Kota Kediri.

Karena jumlah populasi relatif kecil (di bawah 100), maka teknik pengambilan  sampel
yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik total sampling, yaitu seluruh
pegawai struktural Kantor Kemenag Kota Kediri yang berjumlah 75 orang dijadikan
sampel.

Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda diperoleh hasil penelitian
sebagai berikut :

1. Variabel efektivitas pendidikan dan pelatihan fungsional yang terdiri dari reaksi
peserta, proses pembelajaran, perubahan perilaku dan hasil akhir berpengaruh
signifikan secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kemenag Kota
Kediri. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 115,935 dan nilai sig F
0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (0,05).

2. Koefisien determinasi R2 sebesar 0,869, berarti bahwa pengaruh variabel efektivitas
pendidikan dan pelatihan fungsional terhadap kinerja pegawai Kantor Kemenag
Kota Kediri adalah 86,9%. Sedangkan sisanya 13,1% dipengaruhi oleh faktor lain
yang tidak diteliti.

3. Secara parsial, semua variabel efektivitas pendidikan dan pelatihan fungsional yang
terdiri dari reaksi peserta, proses pembelajaran, perubahan perilaku dan hasil akhir
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kemenag Kota Kediri.
Hal ini ditunjukkan oleh nilai sig t masing-masing variabel di bawah tingkat
signifikansi 5% (0,05), yaitu  X1 = 0,000;  X2 = 0,000;  X3 = 0,000  dan  X4 = 0,032.

4. Variabel yang paling dominan pengaruhnya adalah proses pembelajaran (X2)
dengan nilai koefisien beta sebesar 0,566 atau 56,6%.

Kata Kunci :
(1) efektifitas pendidikan dan pelatihan fungsional, (2) kinerja pegawai
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Perkembangan pendidikan selama
dekade abad ke 21 ini yang dengan semakin
meningkatnya kemampuan individu
tentunya tidak dapat dipisahkan dari
pengembangan kualitas sumber daya
manusia (SDM). Aparat pemerintahan yang
ingin meningkatkan kinerjanya harus
mempunyai komitmen terhadap
pengembangan kualitas SDM. Ini berarti
investasi SDM melalui pelatihan harus
mendapatkan prioritas tinggi di instansi
pemrintah agar pengetahuan, ketrampilan
dan kemampuan SDM tidak menjadi usang.
Seperti yang dikemukakan oleh Flippo yang
dialih bahasakan oleh Mas’ud (1995:7),
bahwa “pengembangan merupakan
peningkatan ketrampilan melalui pelatihan
yang perlu untuk prestasi kerja yang tepat”.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian menegaskan bahwa dalam
rangka usaha mencapai tujuan nasional,
diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang
berkemampuan melaksanakan tugas secara
profesional.

Untuk meningkatkan kemampuan
pelaksanaan tugas oleh Pegawai Negeri Sipil
dapat dilakukan melalui jalur pendidikan
dan pelatihan (Diklat). Hal ini terus
dilakukan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil.

Ditegaskan oleh Sulistiyani (2009;221),
bahwa pendidikan pelatihan mempunyai
andil yang besar dalam menentukan
efektivitas dan efisiensi organisasi. Berbagai
manfaat dapat dirasakan antara lain adalah
: meningkatkan kualitas dan produktivitas,
menciptakan sikap, loyalitas, dan kerjasama

yang lebih menguntungkan, memenuhi
kebutuhan perencanaan SDM, dan lain-lain.

Kantor Kementrian Agama (Kemenag)
Kota Kediri memiliki berbagai program
pendidikan dan pelatihan antara lain Diklat
Pra-Jabatan, Diklat Fungsional, Diklat
Kepemimpinan (Diklatpim) dan masih
banyak yang lain. Pada umumnya
pelaksanaan diklat tersebut adalah untuk
meningkatkan kemampuan dan
ketrampilan pegawai untuk menghadapi
permasalahan sekarang dan permasalahan-
permasalahan yang mungkin terjadi di
masa yang akan datang. Khusus untuk
diklat fungsional, diberikan kepada seluruh
pegawai sesuai dengan bidang kerja atau
seksinya masing-masing.

Diklat fungsional ini merupakan pro-
gram kerja rutin yang sering dilaksanakan
oleh Kantor Kementrian Agama baik di
pusat maupun di wilayah. Akan tetapi
belum pernah dilaksanakan penelitian
untuk mengetahui sejauh mana manfaat
diklat ini dirasakan baik oleh pegawai itu
sendiri maupun bagi Kantor Kemenag.

Manfaat diklat bagi pegawai antara lain
(Meldona, 2009;238) : membantu karyawan
dalam membuat keputusan dan pemecahan
masalah yang efektif; mendorong
pencapaian pengembangan diri dan percaya
diri; membantu mengatasi stres, frustasi, dan
konflik; membantu pengembangan
ketrampilan mendengar, bicara dan
menukis dengan latihan, dan sebagainya.

Sedangkan manfaat diklat bagi
organisasi antara lain : memperbaiki
pengetahuan kerja dan keahlian pada
semua level; memberikan informasi
kebutuhan organisasi di masa depan;
membantu meningkatkan efisiensi,
efektivitas, produktivitas dan kualitas kerja;
dan sebagainya.

Untuk mengetahui sejauh mana
efektivitas dari pelaksanaan pendidikan
pelatihan dapat digunakan variabel antara
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lain : reaksi peserta terhadap program
pelatihan, proses pembelajarannya,
perubahan perilaku peserta dan hasil akhir
yang dicapai.

Oleh karena itu, pada penelitian ini
penulis tertarik untuk mengangkat judul
“Pengaruh Efektivitas Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional terhadap Kinerja
Pegawai pada Kantor Kementrian Agama
Kota Kediri”

Perumusan Masalah
Dari uraian latar belakang tersebut di

atas, maka dirumuskan permasalahan
sebagai berikut :

1) Apakah efektivitas pendidikan dan
pelatihan fungsional yang terdiri dari
reaksi peserta, proses pembelajaran,
perubahan perilaku dan hasil akhir
berpengaruh terhadap kinerja pegawai
pada Kantor Kemenag Kota Kediri?

2) Efektivitas pendidikan dan pelatihan
fungsional manakah yang
berpengaruh dominan terhadap
kinerja pegawai pada Kantor
Kemenag Kota Kediri ?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah

tersebut diatas, maka tujuan penelitian yang
akan dicapai adalah sebagai berikut :

1) Untuk menganalisis pengaruh
efektivitas pendidikan dan pelatihan
fungsional yang terdiri dari reaksi
peserta, proses pembelajaran,
perubahan perilaku dan hasil akhir
terhadap kinerja pegawai pada Kantor
Kemenag Kota Kediri.

2) Untuk mengetahui faktor efektivitas
pendidikan dan pelatihan fungsional
yang berpengaruh dominan terhadap
kinerja pegawai pada Kantor
Kemenag Kota Kediri.

METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di
Kantor Kementrian Agama Kota Kediri
mulai tanggal 2 Oktober 2011 sampai
dengan 5 Januari 2012.

Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh pegawai struktural di Kantor
Kementrian Agama Kota Kediri yang
berjumlah 75 orang.

Karena jumlah populasi relatif kecil (di
bawah 100), maka teknik pengambilan
sampel  yang  digunakan dalam  penelitian
ini  adalah  teknik total sampling, yaitu
semua populasi dijadikan sampel.

Jadi jumlah responden yang diambil
dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai
struktural Kantor Kemenag Kota Kediri
yang berjumlah 75 orang.

Teknik Pengambilan Data
Adapun langkah-langkah yang

dilakukan oleh penulis untuk melaksanakan
penelitian dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penelitian atau observasi
partisipasi, yaitu ikut serta secara aktif
melaksanakan kegiatan di lingkunagn
Kemenag Kota Kediri.

2. Pengmpulan Data
Untuk pengambilan data, penulis
menggunakan 4 teknik, antara lain :
a. Wawancara
b. Observasi
c. Kuesioner
d. Dokumentasi
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Identifikasi Variabel
Tabel 1.

Variabel, Indikator, Item
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Analisa Data
Analisis Korelasi dan Regresi Berganda

Analisis korelasi ini menganalisa
mengenai hubungan antara variabel bebas
dan variabel terikat yaitu variabel
pendidikan dan pelatihan (variabel X)
dengan variabel kinerja (variabel Y).

Analisis regresi berganda
dimaksudkan untuk menguji pengaruh
antara pendidikan dan latihan dengan
kinerja aparat. Adapun persamaan regresi
linier berganda menurut Algifari (2000 : 65)
adalah sebagai berikut :

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e
Dimana :
Y = Kinerja Pegawai
X1 = Reaksi Peserta
X2 = Proses Pembelajaran
X3 = Perubahan Perilaku
X4 = Hasil Akhir
a = Konstanta
b1..b2 = Koefisien regresi
e = Variabel pengganggu

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah
sebagian pegawai Kantor Kementrian
Agama Kota Kediri yang dijadikan sampel
yaitu berjumlah 75 orang. Deskripsi
responden berdasarkan jenis kelamin,
tingkat pendidikan, usia, dan golongan
dapat dilihat pada tabel-tabel berikut sebagai
berikut :

Tabel 2.
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : data primer diolah, 2012

Tabel 3.
 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber : data primer diolah, 2012

Tabel 4.
Jumlah Responden Berdasarkan Usia

Sumber : data primer diolah, 2012

Tabel 5.
Jumlah Responden Berdasarkan Pangkat / Golongan

Sumber : data primer diolah, 2012

Hasil Jawaban Responden
Untuk pertanyaan “Program pelatihan

yang selama ini pernah Saudara ikuti,
dirasakan sangat membosankan”, dari
responden yang ada sebanyak 13 orang
menyatakan ragu-ragu (17,3 %), yang
menjawab setuju sebanyak 36 orang (48 %)
dan sebanyak 26 orang (34,7 %)
menyatakan sangat setuju.

Untuk perrtanyaan “pada program
pendidikan dan latihan yang pernah
saudara ikuti, Si Pelatih selalu menguasai
materi pelatihan dengan baik”. Pada tabel
2, diketahui : Sebanyak 22 orang

Musyadad, Pengaruh Efektivitas Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor...



96

Jurnal Ilmu Manajemen, REVITALISASI, Vol. 1, Nomor 2, September 2012

menyatakan ragu-ragu (29,3 %), yang
menyatakan setuju sebanyak 47 orang atau
sekitar 62,7 % dan responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 6 or-
ang.

Untuk pertanyaan “Program pelatihan
yang pernah saudara ikuti, Saudara rasakan
sangat berarti bagi karis saudara”, sebanyal
26 orang (34,7%) menyatakan sangat setuju,
yang menyatakan setuju sebanyak 36 orang
(48 %) dan yang menyatakan ragu-ragu
sebanyak 13 orang (17,3 %)

Pertanyaan “Saudara mampu
menyerap dan menerima materi yang
disampaikan di saat pelatihan dengan
mudah”, sebanyak 9 orang (12 %)
menyatakan ragu-ragu, sebanyak 38 orang
(50,7%) menyatakan setuju dan responden
yang menyatakan sangat setuju sebanyak
28 orang (37,3%)

Pertanyaan “di saat mengikuti
pelatihan, saudara dapat berpartisipasi
secara aktif dalam berbagai sesi” sebanyak
13 orang (17,3 %) menyatakan ragu-ragu,
sebanyak 36 orang (48 %) menyatakan
setuju, dan sebanyak 26 orang (34,7 %)
responden menyatakan sangat setuju.

Pertanyaan “Setelah mengikuti pro-
gram pelatihan, saudara menjalankan”,
sebanyak 12 orang (16 %) menyatakan
ragu-ragu, sebanyak 31 orang (41.3 %)
menyatakan setuju dan responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 32 or-
ang (42,7 %)

Pertanyaan “Saudara selalu
menerapkan dengan baik, semua materi
yang telah saudara peroleh selama pelatihan
ke dalam pekerjaan anda “sebanyak 22 or-
ang (29,3 %) menyatakan ragu-ragu,
sebanyak 47 orang (62,7 %) menyatakan
setuju, dan sebanyak 6 orang ( 8 % )
responden menyatakan sangat setuju.

Diketahui bahwa sebanyak 38 orang
(50,7 %) menyatakan sangat setuju, sekitar
32 % atau sebanyak 24 orang menyatakan

setuju dan sisanya sebayak 13 orang (17,3
%) responden menyatakan ragu-ragu atas
pertanyaan “ setelah mengikuti program
pelatihan, pekerjaan yang dahulunya tidak
mampu saudara kerjakan menjadi mudah
dikerjakan.

Diketahui bahwa sebanyak 28 orang
(37,3 %) menyatakan sangat setuju,
sebanyak 38 orang menyatakan setuju (50,7
%) dan sisanya sebayak 9 orang (12 %)
responden menyatakan ragu-ragu atas
pertanyaan “peserta mampu mengapli-
kasikan semua teori yang telah diterima
dalam melaksanakan pekerjaan”

Pertanyaan “Setelah mengikuti pro-
gram pelatihan, saudara memiliki
kemampuan dalam menyelesaikan tugas”,
sebanyak 6 orang (8 %) menyatakan ragu-
ragu, sebanyak 43 orang (57,3 %)
menyatakan setuju dan responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 26 or-
ang (34,7 %)

Diketahui hasil jawaban responden :
Dengan adanya program pendidikan dan
pelatihan, saudara merasakan bahwa
instansi saudara cukup dalam memeberikan
perhatian terkait dengan pengembangan
potensi karyawan, sebanyak 54 orang (72
%) menyatakan setuju dan sisanya
sebanyak 21 orang menyatakan sangat
setuju (28 %).

Pertanyaan : Dengan adanya program
pendidikan dan pelatihan, saudara
merasakan adanya kesesuaian antara gaji
yang saudara terima dan ketrampilan yang
saudara miliki. Sebanyak 20 orang (26,7 %)
menyatakan ragu-ragu, sebanyak 49 orang
(65,3 %) responden menyatakan setuju dan
yang menyatakan sangat setuju sebanyak
6 orang (8 %).

Diketahui jawaban responden atas
pertanyaan ; Saudara mengakui bahwa
terdapat peningkatan gaji seiring dengan
peningkatan ketrampilan yang saudara
miliki , sebanyak 15 orang (20%)
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menyatakan ragu-ragu, sebanyak 32 orang
(42,7%) menyatakan setuju dan sebanyak 28
orang (37,3%) menyatakan sangat setuju.

Pertanyaan : Saudara merasa sangat
puas denan hasil pekerjaan yang telaha
saudara selesaikan. Sebanyak 12 orang (16
%) menyatakan ragu-ragu, sebanyak 39 or-
ang (52 %) menyatakan setuju san sebanyak
24 orang (32 %) menyatakan sangat setuju.

Pertanyaan “Saudara merasakan
bahwa telah mampu melewati tantangan
dalam pekerjaan dan tanggung jawab yang
besar “ dari seluruh responden, sebanyak 28
orang (37,3 %) menyatakan sangat setuju,
sekitar 42,7 % atau sebanyak 32 orang
menyatakan setuju dan sisanya sebanyak 15
orang (20 %) menyatakan ragu-ragu.

Diketahui bahwa sebanyak 32 orang
(42,7 %) menyatakan setuju dan sebanyak
43 orang (57,3 %) menyatakan sangat setuju
atas pertanyaan : Saudara menyakini
bahwa pekerjaan saudara saat ini, memberi
banyak kesempatan untuk belajar

Pertanyaan “Dengan mengikuti pro-
gram studi lanjut, saudara akan memiliki

kesempatan memperoleh jabatan pekerjaan
yang lebih tinggi “, sebanyak 20 orang (26,7
%) menyatakan ragu-ragu, sebanyak 49 or-
ang (65,3 %) menyatakan setuju dan sisanya
sebanyak 6 orang (8 %) menyatakan sangat
setuju.

Dari pertanyaan : Dengan mengikuti
program studi lanjut, saudara semakin siap
untuk menempati posisi pekerjaan yang
lebih baik dari sebelumnya, pada tabel 4.22
diketahui sebanyak 15 orang (20 %)
menyatakan ragu-ragu, sebanyak 32 orang
(42,7%) menyatakan setuju dan responden
yang menyatakan sangat setuju sebanyak
28 orang (37,3%)

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Berdasarkan hasil uji validitas dan

reliabilitas diketahui bahwa variabel X1, X2,
X3, X4 dan Y reliabel. Hal ini terbukti
dengan nilai Cronbach‘s Alpha lebih besar
dari 0,6 dan nilai korelasi antar variabel
secara keseluruhan valid (dengan nilai r >
0,3).

Hasil Uji Korelasi dan Regresi
Tabel 6.

Correlations
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Dari tabel 6 diketahui bahwa, korelasi
antar X1 dengan Y sebesar 0,799 (sangat
kuat), korelasi antara X2 dengan Y sebesar
0,832 (sangat kuat) , korelasi antara X3
dengan Y sebesar 0,765 (kuat) dan korelasi
antara X4 dan Y 0,429 (cukup kuat)

Tabel 7.
Model Summary

a. Predictors: (Constant), x4, x1, x3, x2

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat
diketahui bahwa koefisien korelasi ganda (R)
adalah 0,932. Hal ini menunjukkan
hubungan yang sangat erat antara
efektivitas pendidikan dan pelatihan
fungsional dengan kinerja pegawai pada
Kantor Kementrian Agama Kota Kediri.

Koefisien determinasi (R2 / R square)
adalah 0,869. Artinya kontribusi pengaruh
efektivitas pendidikan dan pelatihan
fungsional yang terdiri dari reaksi peserta,
proses pembelajaran, perubahan perilaku
dan hasil akhir terhadap kinerja pegawai
pada Kantor Kementrian Agama Kota Kediri
adalah sebesar 86,9%. Sedangkan sisanya
13,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang
tidak diteliti.

Tabel 8.
ANOVAb

a. Predictors: (Constant), x4, x1, x3, x2
b. Dependent Variable: Y

Dari tabel 8 di atas, dapat diketahui
signifikan tidaknya pengaruh efektivitas
pendidikan dan pelatihan fungsional
terhadap kinerja pegawai. Tabel anova di
atas menunjukkan nilai f hitung sebesar

115,935 dan probabilitas (Sig.) 0,000, karena
nilai probabilitas (Sig.) lebih kecil dari
tingkat signifikansi 5% (0,000 < 0,05) maka
dapat disimpulkan bahwa pengaruh
efektivitas pendidikan dan pelatihan
fungsional terhadap kinerja pegawai adalah
signifikan.

Tabel 9.
Coefficient

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel 9. di atas dapat disusun
persamaan regresi sebagai berikut :

Y = 3,438 + 0,625 X1 + 1,641 X2 + 0,672 X3 -
0,484 X4

Pengaruh masing-masing variabel
efektivitas pendidikan dan pelatihan
fungsional terhadap kinerja pegawai dapat
dijelaskan sebagai berikut :

1. Koefisien regresi variabel reaksi peserta
(X1) adalah 0,625, hal ini berarti
apabila ada peningkatan reaksi peserta
sebesar 1 satuan, maka kinerja
pegawai akan meningkat sebesar
0,625 satuan.
Nilai t hitung variabel reaksi peserta
(X1) sebesar 4,570 dengan nilai Sig.
0,000. Sedangkan nilai t tabel pada df
31 dan taraf signifikansi 5% adalah
2,042. Dengan demikian t hitung lebih
besar daripada t tabel (4,570 > 2,042)
dan nilai Sig. Lebih kecil dari taraf
signifikansi (0,000 < 0,05), maka dapat
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disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara
variabel reaksi peserta (X1) terhadap
kinerja pegawai (Y).
Koefisin beta variabel reaksi peserta
(X1) adalah 0,291. Hal ini
menunjukkan dominasi pengaruh
variabel reaksi peserta terhadap kinerja
pegawai adalah 29,1%.

2. Koefisien regresi variabel proses
pembelajaran (X2) adalah 1,641, hal ini
berarti apabila ada peningkatan proses
pembelajaran sebesar 1 satuan, maka
kinerja pegawai akan meningkat
sebesar 1,641 satuan.
Nilai t hitung variabel proses
pembelajaran (X2) sebesar 7,072
dengan nilai Sig. 0,000. Sedangkan
nilai t tabel pada df 31 dan taraf
signifikansi 5% adalah 2,042. Dengan
demikian t hitung lebih besar daripada
t tabel (7,072 > 2,042) dan nilai Sig.
Lebih kecil dari taraf signifikansi (0,000
< 0,05), maka dapat disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan antara variabel proses
pembelajaran (X2) terhadap kinerja
pegawai (Y).
Koefisin beta variabel proses
pembelajaran (X2) adalah 0,566. Hal
ini menunjukkan dominasi pengaruh
variabel proses pembelajaran terhadap
kinerja pegawai adalah 56,6%.

3. Koefisien regresi variabel perubahan
perilaku (X3) adalah 0,672, hal ini
berarti apabila ada peningkatan
perubahan perilaku sebesar 1 satuan,
maka kinerja pegawai akan
meningkat sebesar 0,672 satuan.
Nilai t hitung variabel perubahan
perilaku (X3) sebesar 4,982 dengan nilai
Sig. 0,000. Sedangkan nilai t tabel pada
df 31 dan taraf signifikansi 5% adalah
2,042. Dengan demikian t hitung lebih
besar daripada t tabel (4,982 > 2,042)

dan nilai Sig. Lebih kecil dari taraf
signifikansi (0,000 < 0,05), maka dapat
disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara
variabel perubahan perilaku (X3)
terhadap kinerja pegawai (Y).
Koefisin beta variabel perubahan
perilaku (X3) adalah 0,292. Hal ini
menunjukkan dominasi pengaruh
variabel perubahan perilaku terhadap
kinerja pegawai adalah 29,2%.

4. Koefisien regresi variabel hasil akhir
(X4) adalah -0,484, hal ini berarti
apabila ada peningkatan proses hasil
akhir 1 satuan, maka kinerja pegawai
akan menurun sebesar 0,484 satuan,
karena nilai koefisiennya negatif.
Nilai t hitung variabel hasil akhir (X4)
sebesar -2,194 dengan nilai Sig. 0,032.
Sedangkan nilai t tabel pada df 31 dan
taraf signifikansi 5% adalah 2,042.
Dengan demikian t hitung lebih besar
daripada t tabel (-2,194 > -2,042) dan
nilai Sig. Lebih kecil dari taraf
signifikansi (0,032 < 0,05), maka dapat
disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara
variabel hasil akhir (X4) terhadap
kinerja pegawai (Y).
Koefisin beta variabel hasil akhir (X4)
adalah -0,136. Hal ini menunjukkan
dominasi pengaruh variabel hasil akhir
terhadap kinerja pegawai adalah -
13,6%.

KESIMPULAN
Kesimpulan

1. Variabel efektivitas pendidikan dan
pelatihan fungsional yang terdiri dari
reaksi peserta, proses pembelajaran,
perubahan perilaku dan hasil akhir
berpengaruh signifikan secara
simultan terhadap kinerja pegawai
pada Kantor Kemenag Kota Kediri.
Hal ini ditunjukkan dengan nilai F
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hitung sebesar 115,935 dan nilai sig F
0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi
5% (0,05).

2. Koefisien determinasi R2 sebesar 0,869,
berarti bahwa pengaruh variabel
efektivitas pendidikan dan pelatihan
fungsional terhadap kinerja pegawai
Kantor Kemenag Kota Kediri adalah
86,9%. Sedangkan sisanya 13,1%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
diteliti.

3. Secara parsial, semua variabel
efektivitas pendidikan dan pelatihan
fungsional yang terdiri dari reaksi
peserta, proses pembelajaran,
perubahan perilaku dan hasil akhir
berpengaruh signifikan terhadap
kinerja pegawai pada Kantor
Kemenag Kota Kediri. Hal ini
ditunjukkan oleh nilai sig t masing-
masing variabel di bawah tingkat
signifikansi 5% (0,05), yaitu  X1 = 0,000;
X2 = 0,000;  X3 = 0,000  dan  X4 = 0,032.

4. Variabel yang paling dominan
pengaruhnya adalah proses
pembelajaran (X2) dengan nilai
koefisien beta sebesar 0,566 atau 56,6%.
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