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~Pat~an~. ~tuk lDenjaWab·· 

P bedaan tenebut di . ~ h&nifikan pada kine . Pe.rtanyaan apakah 
Ddsar teorl yang d.iO'1ln~Jau dan Goal Clarity da l)~.kazyawa.rt,; apabila
EdWin A Loc1c O"-UUii;an ddalah Goal Set!' n Ul~kat Pendidi1can. 
. eli ' e, yang menunjukka mg yang dikemukakan oleh 
Ul vldu dengan goal cIlirity tin ~ ~danya perbedaan kinerja antara 
dipergunakan adalah d .McC ~g.t ~ ~endah. Teori kedua yang
fakt . ., an omuck & Tiffin, yang menyatakan bahwa 

o~ .UldiVldual yang daps! mempengaruhi kinerja adalah tingkat 
pendidikannya. 

. Pada peneli~ ini, Goal clarity dan tingkat pendidikan sebagai 
v4nab~I beb~s. dan kinerja sebagai variabeI terikat Data diperoleh 
~ela~U1 peng~an kuesioner untuk varia bel goal clarity sedangkan untuk 
kineIJ8 dan tingkat pendidikan diambil sebagai data sekunder dan 
perusahaan 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan staI PC. Djatiroto, 
Lumajang. Populasi berjumlah 59 subyek, seluruhnya dipergunakan 
sebagai sampel penelitian 

Hipotesa kerja untuk vanabeI Xl yang abn diuji menyatakan 
I Ada perbedaan kinerja yang signifikan anura karyawan dengan goal 
clarity tinggi dan goal clarity rendah', Sedangkan untuk variabel X2 
hipotesa kerjanya menyatakan 'Ada perbedaan kinerja yang signifikan 
antara karyawan dengan tingbtpendidikan tinggi dan tingkat 
pendidikan rendah' , Teknik statistik yang digunakan adalah Analisis 
Vmansi 2-jalur. Pengerjaan ana1.isiB data dilakukan dengan bantuan 
komputer dan menggunakan Seri Program 5tatistik dari SutriBno Hadi cSt 
Sano Pamardiyanto edisi 1994. 

Dengan menentuhn ts sebesar 5%, harga F-test yang dihasilkan 
adalah p = 0,000 untuk kedua variabel, dengan katego~ per?edaa:n 
sangat signitik.an Om basil perhitungan tersebut maka hipotem kel']a 
dalam peneJitian Uti diterima. 

Dengan demikian dapat disimpu.lkan bahwa terdapat perbedaan 
yang signifikan pada kinerja karyaw~ di. PG. Dja~t~, apabila 
perbedaan tersebut ditinjau dati goal clanty dan tingkat pendidikan. 
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