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LATAR BELAKANG 
Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) yang pada awalnya bernama Politeknik Universitas 
Syiah Kuala didirikan pada 5 Oktober 1987. Berdasarkan surat keputusan MenDikbud No. 
100/0/1997 tanggal 9 Mei 1997, PNL dinyatakan kemandiriannya menjadi Perguruan Tinggi 
Negeri. PNL mempunyai visi menjadi lembaga pendidikan tinggi profesional yang bermutu, 
serta sebagai pusat penelitian dan penyebarluasan teknologi terapan untuk mendukung 
pembangunan nasional yang berwawasan kerakyatan dan lingkungan. Sebagai penghargaan 
atas jasa-jasa Ir. H.M Yusuf H Benseh dalam mengembangkan pendidikan Politeknik Negeri 
Lhokseumawe, sebagai almameter yang pertumbuhan dan perkembangannya banyak diwarnai 
oleh gagasan dan tindakan beliau sebagai Direktur Pertama Politeknik Negeri Lhokseumawe, 
menyelenggarakan Seminar yang menyandang nama beliau. Politeknik Negeri Lhokseumawe 
secara berkelanjutan menyelenggarakan Seminar Nasional Tahunan Yusuf Benseh. 

TUJUAN 
Tujuan penyelenggaraan Seminar Yusuf Benseh adalah untuk menciptakan forum rutin yang 
mengetengahkan tema-tema yang dipandang relevan dalam memajukan ilmu pengetahuan. 
Sebagai salah satu upaya untuk menyediakan forum bagi peneliti, pejabat pemerintah, pendidik, 
mahasiswa dan pelaku industri dari berbagai disiplin ilmu untuk bertukar ide, berkomunikasi, 
mendiskusikan penemuan baru, dalam memngembangkan keilmuan serta meningkatkan 
kualitas dan kuantitas penelitian. 
 
RUANG LINGKUP 
Seminar ini akan diikuti oleh para peneliti, Dosen/Akademisi, mahasiswa, lembaga penelitian, 
pemerintahan, perusahaan (BUMN dan swasta), organisasi non pemerintah, serta masyarakat 
umum yang berminat. Sesuai dengan tema dan tujuan seminar, tidak tertutup kemungkinan 
pada hasil-hasil riset dan konsep pemikiran yang mencakup bidang-bidang: 

1. Teknologi Produksi, Manufaktur, Energi, dan Material 

2. Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur 

3. Ekonomi, Bisnis dan Manajemen 

4. Sosial, Politik dan Budaya 

5. Lingkungan 

6. Pendidikan 
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Abstrak 

 
Pada tulisan sederhana ini dibahas mengenai salah satu aplikasi teknik statistik multivariat, 
yaitu analisis faktor yang berguna untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi kesiapan mahasiswa alumni Prodi PMA STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa 
menjadi guru Matematika. Jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 105 orang.  Teknik 
pengambilan sampel adalah proportional random sampling yang merupakan kombinasi 
antara proporsional sampling dengan random sampling. Teknik analisis yang digunakan 
adalah analisis faktor. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa semua 
variabel yang mengelompok menjadi 7 faktor yang telah diajukan dalam hipotesis 
masuk/diterima menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan mahasiswa alumni 
Prodi PMA menjadi guru Matematika. Faktor-faktor tersebut adalah (1) faktor kemampuan, 
(2) faktor citra diri, (3) faktor pendukung, (4) faktor akademik, (5) faktor bawaan, (6) faktor 
perilaku, serta (7) faktor cita-cita dan potensi diri. Faktor terbesar yang mempengaruhi 
kesiapan mahasiswa alumni Prodi PMA menjadi guru Matematika adalah faktor 
kemampuan yang mempunyai eigenvalue sebesar 5,515; dan mampu memberikan 
kontribusi 26,262% terhadap kesiapan mahasiswa alumni Prodi PMA. Faktor ini terdiri dari 
variabel keterampilan, pengalaman mengajar, dan kreativitas. 
 

Kata Kunci : Analisis Faktor, Kesiapan Mahasiswa Alumni, Guru Matematika 

 

Pendahuluan 

Setiap lulusa lembaga pendidikan baik formal maupun non formal akan terjun dalam 
masyarakat atau dunia kerja dan menghadapi dunia nyata dengan segala tuntutan dan 
prasyarat yang diperlukan agar dapat memainkan perannya dengan baik. Tidak sedikit 
lulusan lembaga pendidikan formal dari jenjang lulusan perguruan tinggi pada bidang 
keguruan misalnya, yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan (menjadi 
guru) karena rendahnya kualitas dan relevansi lulusan, di samping disebabkan oleh faktor-
faktor lain, seperti terbatasnya kesempatan kerja (menjadi guru) yang ada. Adanya 
mismatch antara lulusan dengan lowongan pekerjaan (menjadi guru) yang terlihat dengan 
terus meningkatnya jumlah pengangguran tenaga terdidik tersebut merupakan cermin 
bahwa strategi dalam pembangunan sumber daya manusia masih perlu diperbaiki dan 
disempurnakan, tetapi tidak boleh terjebak pada kebijakan bahwa pendidikan semata-mata 
hanya untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Tidak akan ada kemajuan pendidikan tanpa 
inovasi, pembaharuan pendidikan yang membawa ke arah kesuksesan memerlukan 
inovasi.[1] Tinggi rendahnya tingkat kesiapan tenaga terdidik (mahasiswa alumni) secara 
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umum dapat dilihat dari masa tunggu untuk memperoleh pekerjaan dan kemampuannya 
untuk bekerja (mengajar) sesuai dengan bidangnya dan tuntutan dunia kerja yang 
dihadapinya. Untuk melengkapi pengetahuan yang telah diperoleh selama belajar di 
Perguruan Tinggi, sebelum lulus mahasiswa keguruan misalnya, tentu diwajibkan untuk 
mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL) dengan tujuan agar mahasiswa mengenal 
dunia keguruan dengan segala karakteristiknya serta mendapatkan pengalaman bagaimana 
bekerja sebagai guru dalam bidang yang ditekuninya. Dalam realitanya, dapat dikatakan 
bahwa banyak mahasiswa yang kurang peduli bahwa PPL yang dijalani sesuai atau tidak 
dengan keahliannya, bahkan PPL yang diikuti ada yang hanya terkesan formalitas saja. 
Tingkat kesiapan tenaga terdidik (mahasiswa alumni) sebenarnya ditentukan oleh diri 
mahasiswa itu sendiri. Faktor-faktor lain yang ada diluar diri mahasiswa alumni hanyalah 
bersifat sebagai pendukung. Meskipun hanya sebagai pendukung, tetapi tetap harus 
diperhatikan. Mahasiswa alumni Prodi PMA misalnya; sebagai calon guru Matematika 
yang dinyatakan siap untuk mengajar biasanya sudah mengalami/melalui berbagai proses, 
baik secara teoritis maupun secara praktis. Banyak faktor atau variabel-variabel yang bisa 
mempengaruhi kesiapan mahasiswa alumni, baik yang berasal dan dalam diri mahasiswa 
sendiri maupun dan luar. Oleh karena banyaknya variabel-variabel yang bisa 
mempengaruhi kesiapan mahasiswa alumni menjadi guru, maka perlu adanya analisis 
tentang permasalahan tersebut, sehingga akan diperoleh beberapa faktor yang benar-benar 
mempengaruhi kesiapan mahasiswa alumni (Prodi PMA) menjadi guru, khususnya guru 
Matematika.  

Kesiapan Mahasiswa Alumni 

Kesiapan (readiness) adalah suatu titik kematangan untuk menerima dan mempraktekkan 
tingkah laku tertentu.[2] Berkaitan dengan kesiapan menjadi guru, dapat dikatakan bahwa 
kesiapan adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa alumni untuk dapat 
langsung mengajar setamat kuliah tanpa memerlukan masa penyesuaian diri yang 
memakan waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kemampuan tersebut meliputi 
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan atau 
biasa disebut dengan kompetensi. Kesiapan dalam bentuk penguasaan kompetensi yang 
meliputi pengetahuan, keterampilan maupun sikap kerja yang dimiliki mahasiswa alumni 
Prodi PMA merupakan suatu cerminan keberhasilan dari proses pembelajaran di 
perkuliahan. Tingkat kesiapan mahasiswa alumni Prodi PMA menjadi guru Matematika 
dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan khususnya 
dalam hal bekerja antara lain: (1) Motivasi belajar, (2) pengalaman praktek luar, (3) 
bimbingan vokasional, (4) latar belakang ekonomi orang tua, (5) prestasi belajar 
sebelumnya, (6) informasi pekerjaan, dan (7) ekspektasi masuk dunia kerja.[3]   
 
Guru Matematika  
 
Bagaimana menjadi sosok guru matematika yang kompeten? Menurut Penulis, sekurang-
kurangnya, guru matematika yang kompeten itu memenuhi kriteria: (1) menguasai materi; 
(2) menguasai cara mengajar; dan (3) mengajar dengan ikhlas. Guru matematika 
sepantasnya menguasai materi matematika yang akan diajarkan ke siswanya. Apa jadinya 
bila guru matematika tidak menguasai materi yang akan diajarkannya? Kata “menguasai 
materi” itu juga relatif. Untuk itu, agar semakin menguasai materi matematikanya, guru 
juga sepertinya perlu belajar. Mau menambah pengetahuan dari mana saja. Mau 
meningkatkan diri. Tidak berpuas diri dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Tidak 
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berbangga diri dengan lamanya pengalaman berkiprah di dunia “ajar-mengajar”. 
Sederhananya, mau memperbaiki diri. Menguasai materi saja juga sepertinya belum cukup. 
Karena banyak guru Matematika yang mengajarnya seperti ngobrol dengan papan tulis. 
Gurunya asyik ngobrol, siswanya apalagi. Yang kedua; Guru matematika juga sepantasnya 
bisa menyampaikan materi. Bisa membawa siswanya untuk belajar dengan enak, santai, 
rileks, dan menyenangkan. Untuk itu, guru Matematika perlu menguasai dan 
mempraktikkan macam-macam pendekatan pembelajaran supaya materi yang 
disampaikannya efektif tersampaikan; menyadari bahwa siswa juga manusia yang memiliki 
kemampuan yang berbeda-beda; memahami bagaimana siswa belajar matematika; dan 
menyadari bahwa matematika adalah juga bagian dari aktivitas manusia. Dan tentunya, 
masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga; Ikhlas. Satu kata yang mudah diucapkan, 
namun sukar dilakukan. Sukar pula dilihat indikatornya. Banyak orang mengatakan 
“berbuat ikhlas untuk suatu aktivitas (ibadah) itu seperti aktivitas membuang kotoran diri 
sendiri”. Yang dimaksud ikhlas dalam tulisan ini adalah bahwa aktivitas mengajar yang 
dilakukan guru itu perlu dilandasi dengan niat ibadah. Dengan niat seperti ini, mengajar 
pun akan terasa menyenangkan, dan siswa pun akan merasa senang. Bila dilandasi niat 
seperti ini, menjadi guru Matematika itu akan merupakan suatu pekerjaan yang 
membahagiakan, di dunia dan insya Allah di akhirat kelak.  
 
Analisis Faktor  
J. Supranto mengemukakan "Pada umumnya, analisis faktor digunakan kalau kita 
mempunyai banyak sekali variabel dalam kelompok data dan bermaksud untuk mengurangi 
jumlah variabel agar bisa diatur dengan mudah (manageable)".[4] Pendapat yang hampir 
sama dikemukakan oleh Singgih Santoso dan Fandy Tjiptono bahwa "Analisis faktor pada 
prinsipnya digunakan untuk mereduksi data, yaitu proses untuk meringkas sejumlah 
variabel menjadi lebih sedikit dan menamakannya sebagai faktor".[5] Teknik analisis 
faktor merupakan salah satu bentuk dari analisis multivariat yang sering digunakan pada 
reduksi data untuk mengidentifikasi sejumlah kecil faktor yang menerangkan beberapa 
faktor yang mempunyai kemiripan karakter. Reduksi data bertujuan untuk mengeliminasi 
variabel independen yang saling berkorelasi sehingga akan diperoleh jumlah variabel yang 
lebih sedikit dan tidak berkorelasi. Variabel-variabel yang saling berkorelasi mungkin 
mempunyai kesamaan/kemiripan karakter dengan variabel lainnya sehingga dapat 
dijadikan satu faktor. Dalam studi perilaku, penulis membutuhkan pengembangan 
pengukuran untuk bermacam-macam variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, 
seperti tingkah laku, pendapat, intelegensi, personality dan lain-lain. Sharma, S. 
mengatakan; “Faktor analisis adalah metode yang dapat digunakan untuk pengukuran 
semacam itu”.[6]  
 
Metodologi Penelitian 
 
Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan mahasiswa alumni Prodi 
PMA menjadi guru Matematika ini menggunakan metode deskriptif ekploratif, dengan 
harapan selain mendapatkan informasi tentang kondisi kesiapan mahasiswa alumni Prodi 
PMA menjadi guru Matematika secara aktual, penulis juga dapat mencari, menggali dan 
menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan mahasiswa alumni Prodi PMA 
menjadi guru Matematika.  Pengambilan sampelnya harus disesuaikan dengan teknik 
analisisnya. J. Supranto menyatakan bahwa untuk penelitian dengan analisis faktor 
"Banyaknya responden bisa 5 atau 10 kali misalnya satu kuesioner dimuat 15 butir, 
banyaknya responden yang harus mengisi kuesioner antara 75-150 orang".[7] Berdasarkan 
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pendapat tersebut dapat diketahui bahwa untuk penelitian dengan teknik analisis faktor 
banyaknya variabel sebanding dengan banyaknya butir kuesioner. Banyaknya variabel 
pada penelitian ini adalah 21, maka jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 21 x 5 = 105 
siswa.  Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah proportional random 
sampling yang merupakan kombinasi antara proporsional sampling dengan random 
sampling. Banyaknya responden ditentukan sebesar 64% dari jumlah siswa tiap-tiap kelas 
yang merupakan hasil perhitungan dari 105/165 x 100 % = 63,63%. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi.  Hasil 
perhitungan dari 21 nomor soal angket menunjukkan bahwa hasil perhitungan untuk semua 
nomor soal lebih besar jika dibandingkan dengan nilai tabel korelasi product moment 
dengan N = 30 dengan taraf signifikan 5% sebesar 0,361. Karena r hitung > r tabel untuk 
semua nomor / butir soal, maka disimpulkan bahwa semua butir angket tersebut adalah 
valid. Reliabilitas angket dicari berdasarkan nilai hasil uji coba angket. Dari hasil 
perhitungan diperoleh r hitung = 0,848. Karena r hitung > r tabel atau 0,848 > 0,361, maka 
dapat disimpulkan bahwa angket sudah reliabel. Metode dokumentasi datam penelitian ini 
digunakan sebagai metode pendukung untuk memperoleh data tentang data mahasiswa 
alumni yang menjadi responden dan data lainnya yang terkait dengan objek kajian 
penelitian. Penelitian tentang kesiapan mahasiswa alumni Prodi PMA menjadi guru 
Matematika ini dalam teknik analisis datanya menggunakan analisis faktor. Dengan 
menggunakan uji prasyarat KMO / Kaiser - Meyer – Olkin, dimana nilai yang digunakan 
untuk memutuskan kelayakan suatu analisis menggunakan analisis faktor. Nilai KMO yang 
tinggi mempunyai indikasi bahwa analisis faktor layak digunakan, sebaliknya jika nilainya 
di bawah 0,5 maka analisis faktor tidak tepat untuk dilakukan. Dan selanjutnya, untuk 
melihat kecukupan sampel, akan digunakan uji MSA / Measure of Sampling Adequacy 
(ukuran kecukupan sampling). Variabel yang mempunyai MSA kecil (<0,5) harus 
dikeluarkan dari analisis. 
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
Dalam penelitian ini, ada 21 variabel yang akan dianalisis. Variabel-variabel tersebut 
adalah faktor yang mempengaruhi kesiapan mahasiswa alumni Prodi PMA menjadi guru 
Matematika. Variabel-variabel tersebut terdiri atas 1) motivasi belajar, 2) pengalaman PPL, 
3) bimbingan vokasional, 4) kondisi ekonomi keluarga, 5) prestasi belajar, 6) informasi 
mengajar, 7) peluang masuk dunia kerja, 8) pengetahuan, 9) kecerdasan, 10) bakat, 11) 
minat, 12) sikap, 13) nilai-nilai, 14) kepribadian, 15) keadaan fisik, 16) penampilan diri, 
17) temperamen, 18) keterampilan, 19) kreativitas, 20) kemandirian, dan 21) kedisiplinan. 
Berdasarkan hasil perhitungan uji prasyarat KMO / Kaiser - Meyer – Olkin, diperoleh nilai 
KMO sebesar 0,762. Karena harga KMO lebih besar dari 0,5 maka dapat disimpulkan 
bahwa analisis faktor layak untuk dilakukan. Dan berdasarkan hasil perhitungan besarnya 
nilai MSA, dari kedua puluh satu variabel semuanya memiliki nilai MSA lebih dari 0,5. 
Jadi, kedua puluh satu variabel tersebut memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut 
dengan analisis faktor. Dan berdasarkan Uji Model reproduce correlation dapat dihitung 
banyaknya residu dengan nilai absolut kurang dari 0,05 yaitu 210 - 93 = 117, karena 
koefisien korelasi yang tidak berubah (117) lebih besar dari pada yang berubah (93), maka 
model yang dihasilkan dari analisis faktor adalah tepat. Berdasarkan hasil pengujian 
hipotesis untuk menentukan jumlah faktor yang dapat mewakili data dapat dilihat dari 
eigenvalue yang lebih besar dari 1. Berdasarkan hasil yang diperoleh, eigenvalue yang 
mempunyai nilai lebih dari 1 ada 7, sehingga jumlah faktor yang dapat dibentuk dari 21 
variabel adalah sebanyak 7 faktor dengan nama baru. Nama-nama faktor baru tersebut 
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adalah (1) faktor kemampuan, (2) faktor citra diri, (3) faktor pendukung, (4) faktor 
akademik, (5) faktor bawaan, (6) faktor sikap, serta (7) faktor cita-cita dan potensi diri. 
Dalam hal ini hipotesis dinyatakan diterima dengan alasan semua variabel yang telah 
diajukan dalam hipotesis masuk menjadi faktor baru/diterima menjadi faktor yang 
mempengaruhi kesiapan mahasiswa alumni Prodi PMA menjadi guru Matematika. Lebih 
lanjut, faktor pertama adalah faktor yang paling kuat menentukan kesiapan mahasiswa 
alumni Prodi PMA menjadi guru Matematika dengan eigenvalue 5.515 dan faktor yang 
paling lemah adalah faktor ke tujuh dengan eigenvalue 1.102. Berdasarkan hasil analisis, 
dapat diketahui bahwa dalam pengelompokan variabel menjadi faktor, ternyata mengalami 
perbedaan. Perbedaan itu muncul setelah dilakukannya pengolahan data dengan 
menggunakan teknik analisis faktor. Melalui analisis faktor, pengelompokan variabel baru 
menghasilkan 7 faktor, sehingga mengakibatkan perubahan nama terhadap faktor-faktor 
yang sudah ada sebelumnya. Penamaan faktor-faktor baru tersebut disesuaikan dengan 
variabel yang mengelompok pada faktor tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk 
mempermudah penyebutan faktor. Ketujuh faktor yang baru tersebut adalah sebagai berikut 
: 
 

Tabel 1 Hasil Analisis Faktor  
No Faktor Baru Eigenvalue Kontribusi Variabel 

1 Kemampuan 5,515 26,262% 
Ketrampilan, pengalaman 
mengajar, kreatifitas 

2 Citra Diri 1,663 7,917% 
pengetahuan, penampilan 
diri, dan temperamen 

3 Pendukung 1,414 6,732% 
informasi mengajar, kondisi 
ekonomi keluarga, dan 
bimbingan vokasional 

4 Akademik 1.328 6,326% 
kedisiplinan, dan prestasi 
belajar 

5 Bawaan 1.258 5.991% 
nilai-nilai, keadaan fisik, dan 
bakat 

6 Perilaku 1.168 5,562% 
sikap, kemandirian, dan 
minat. 

7 
Cita-cita dan 
Potensi diri 

1.102 5,246% 
peluang masuk dunia kerja, 
dan kecerdasan 

 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1. Ada 7 faktor yang mempengaruhi kesiapan mahasiswa alumni Prodi PMA menjadi 

guru Matematika. Ketujuh faktor tersebut adalah (1) faktor kemampuan terdiri atas 
variabel keterampilan, pengalaman mengajar, dan kreativitas, (2) faktor citra diri 
terdiri atas variabel pengetahuan, penampilan diri, dan temperamen, (3) faktor 
pendukung terdiri atas variabel informasi mengajar, kondisi ekonomi keluarga, dan 
bimbingan vokasional, (4) faktor akademik terdiri atas variabel kedisiplinan, dan 
prestasi belajar, (5) faktor bawaan terdiri atas variabel nilai-nilai, keadaan fisik, dan 
bakat, (6) faktor perilaku terdiri atas variabel sikap, kemandirian, dan minat, dan (7) 
faktor cita-cita dan potensi diri terdiri atas variabel peluang masuk dunia kerja, dan 
kecerdasan. 
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2. Faktor yang paling besar mempengaruhi kesiapan mahasiswa alumni Prodi PMA 
menjadi guru Matematika adalah faktor kemampuan yang mempunyai eigenvalue 
5.515 dan mampu memberikan kontribusi 26.262%. Faktor ini terdiri dari variabel 
keterampilan, pengalaman mengajar, dan kreativitas. 
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