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Eventually, you will utterly discover a further experience and triumph
by spending more cash. still when? realize you agree to that you
require to get those every needs bearing in mind having significantly
cash? Why don't you try to acquire something basic in the beginning?
That's something that will guide you to comprehend even more not far
off from the globe, experience, some places, bearing in mind history,
amusement, and a lot more?
It is your unconditionally own era to bill reviewing habit. in the
course of guides you could enjoy now is skripsi pengaruh motivasi dan
pengalaman kerja terhadap below.
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Skripsi Pengaruh Motivasi Dan Pengalaman
PENGARUH MOTIVASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN
(Studi Kasus Pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Selatan) SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (SE.I) Pada Jurusan Muamalat Ekonomi Perbankan Islam
Disusun Oleh : DANI NURHADI SM NIM. 06320146 FAKULTAS SYARIAH INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON 2013 M ...
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PENGARUH MOTIVASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA ...
sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Motivasi Dan
Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Direksi PDAM
Tirta Wampu Kabupaten Langkat” adalah benar hasil karya tulis saya
sendiri yang disusun sebagai tugas akademik pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sumatera Utara. Bagian atau data tertentu yang saya
peroleh dari perusahaan atau lembaga, dan/atau saya kutip ...

skripsi pengaruh motivasi dan pengalaman kerja terhadap ...
PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN TERHADAP
MINAT MENJADI GURU PADA MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN EKONOMI UN PGRI
KEDIRI ANGKATAN 2014 Oleh: ERLIN ANDRAENI NPM. 12.1.01.04.0130
Dibimbing oleh : 1. Dra. Elis Irmayanti, S.E., M.Pd. 2. Bakti
Widyaningrum, M.Pd. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2019 ...

PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN ...
Pengaruh Motivasi dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja
Karyawan PT. LKIS Yogyakarta (MS-16) - Minisite Blogspot Premium

proposal penelitian skripsi: Pengaruh Motivasi dan ...
A. Latar Belakang Masalah Pengaruh Motivasi dan Pengalaman Kerja
Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. LKIS Yogyakarta LKIS
Yogyakarta Dalam suatu sistem operasi perusahaan, potensi Sumber Daya
Manusia pada hakekatnya merupakan salah satu modal dan memegang suatu
peran yangg paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan.

Pengaruh Motivasi dan Pengalaman Kerja Terhadap ...
Berdasar uraian diatas, menjelaskan bahwa motivasi dan pengalaman
kerja berhubungan dengan tingkat produktivitas kerja karyawan, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengambil judul: “Pengaruh
Motivasi dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan
PT. LKIS Yogyakarta “.

CONTOH SKRIPSI: Pengaruh Motivasi dan Pengalaman Kerja ...
PENGARUH PENGETAHUAN, MOTIVASI, PRODUK, PROMOSI DAN BAGI HASIL
TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH UNTUK MENABUNG (Studi Pada Bank BRI Syariah
Kantor Cabang Semarang) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan
Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Disusun
Oleh: DIVA MURBARANI NIM 63010 15 0126 PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN
SYARIAH S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ...

PENGARUH PENGETAHUAN, MOTIVASI, PRODUK, PROMOSI DAN BAGI ...
Judul Usulan Penelitian Skripsi : PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP
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KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi pada Karyawan Outsourcing PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Kandatel Kebumen) Dosen Pembimbing : Dra. Rini Nugraheni, M.M.
Semarang, 23 Agustus 2018 Dosen Pembimbing, (Dra. Rini Nugraheni, MM.)
NIP. 19561203 198403 2001. iii PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN ...

PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN
Pengaruh Motivasi dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja
Karyawan PT. LKIS Yogyakarta (MS-16),Kumpulan Skripsi Lengkap, Judul
Skripsi Lengkap, Contoh Skripsi, Download Skripsi, daftar judul
skripsi, koleksi skripsi, skripsi gratis, judul skripsi, semua jurusan

Pengaruh Motivasi dan Pengalaman Kerja Terhadap ...
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Manajemen Judul Skripsi :
PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI
PADA KARYAWAN KANTOR PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. WILAYAH TELKOM
PEKALONGAN Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 16 Juli 2014 Tim
Penguji 1. Ismi Darmastuti, S.E., M. Si. ( ) 2. Dr. Indi Djastuti ...

PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA ...
(d) terdapat pengaruh positif dan signifikan pengalaman praktik kerja
industri, motivasi memasuki dunia kerja, dan informasi dunia kerja
secara bersama-sama terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII program
keahlian Akuntansi SMK N 2 Magelang yang ditunjukkan nilai koefisien
korelasi ( ) sebesar 0,845 koefisien determinasi ( ) sebesar 0,714 dan
(64,884) > (2,72).

PENGARUH MOTIVASI MEMASUKI DUNIA KERJA DAN PENGALAMAN ...
yang dibebankan kepada yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman
kesungguhan serta waktu (Slamet Riyadi, 2011). Dengan demikian betapa
pentingnya motivasi sumber daya manusia ini. Oleh karena itu perlu
diketahui dan dipahami hal-hal yang dapat meningkatkan motivasi kerja
sumber daya manusia. Tiga elemen kunci dalam motivasi yaitu usaha,
tujuan organisasi serta kebutuhan, berarti dalam ...

PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA ...
Penelitian bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam
menerapkan di lapangan. E. LANDASAN TEORI ... Bertitik tolak dari
latar belakang tersebut penulis tertarik menganalisis permasalahannya
dan mengambil judul Skripsi ini ”Pengaruh motivasi terhadap kinerja
pegawai UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi”. B.
Perumusan dan Pembatasan Masalah. 1. Perumusan ...

HOME: Contoh Skripsi PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP ...
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PENGARUH MOTIVASI KERJA, PRESTASI BELAJAR, DAN PENGALAMAN PRAKTIK
KERJA INDUSTRI TERHADAP KESIAPAN KERJA SISWA KELAS XII KOMPETENSI
KEAHLIAN AKUNTANSI DI SMK NEGERI 1 BANTUL TAHUN AJARAN 2014/2015
SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Oleh: DESTI SURYANI 11403244015 PROGRAM STUDI ...

PENGARUH MOTIVASI KERJA, PRESTASI BELAJAR DAN PENGALAMAN ...
PENGARUH PENGALAMAN KERJA, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN KOMPENSASI
TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT AMTEK ENGINEERING BATAM SKRIPSI
Oleh: AFRINA SIMANJUNTAK 4121101029 PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN MANAJEMEN BISNIS POLITEKNIK NEGERI BATAM 2015 . v ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja,
latar belakang pendidikan dan kompensasi tehadap kinerja ...

PENGARUH PENGALAMAN KERJA, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN ...
limpahan rahmat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi
dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja dan Lingkungan
Kerja terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Sayidiman Magetan). Sholawat dan salam semoga tetap senantiasa
dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah bagi kita, Rasulullah
Muhammad saw. Yang senantiasa kita nantikan ...

PENGARUH DISIPLIN KERJA, MOTIVASI KERJA DAN LINGKUNGAN ...
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP
PRODUKTIVITAS KERJA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ( Studi Pada
Karyawan PT. Indokom Samudra Persada) PROPOSAL SKRIPSI Diajukan Untuk
Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Ekonomi ( S.E.) Oleh M. Agus Hermawan NPM.1351010072
Jurusan : Ekonomi Islam FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS
...

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP ...
Home → Skripsi Ekonomi → Contoh Proposal Skripsi Manajemen SDM –
Pengaruh Motivasi dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja .
Contoh proposal skripsi manajemen SDM akan kami sajikan di bawah ini.
Anda dapat menggunakan cuplikan contoh penelitian tersebut sebagai
penambah pengetahuan pada bidang manajemen sumber daya manusia (SDM).
Manajemen SDM diartikan sebagai proses ...

Perubahan iklim merupakan kenyataan baru bagi produk sistem peradaban
dunia yang lebih populer disebut dengan globalisasi. Kenyataan baru
dari sistem tersebut apapun sebutannya terlupas dari manfaatnya
ternyata hal itu mampu melahirkan sebuah produk-produk sistem baru
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lain yang unpredicable. Sepatutnya sisi negatif dari produk sistem
tersebut harus diminimalisir, hingga kinerja sistem tetap bisa
digenerate. Mengamuknya alam seperti banjir bandang, hujan es atau
salju, bergulung-gulungnya irama gelombang laut itu merupakan bahasa
alam yang meresahkan. Bahasa alam ini merupakan refleksi sehari-hari.
Kegundahan, situasi yang penuh dengan ketidakpastian, kemunafikan,
kemudhorotan, dan saling merugikan satu sama lain. Bukankah seharusnya
itu tidak harus dilakukan? Bahkan yang menyangkut kepentingan serta
kelestarian sistem planet Bumi. Peradaban sudah cukup berumur,
terbangun di planet Bumi ini. Akan tetapi karakteristik peradaban itu
sangat luar biasa. Menguasai bidang ilmu tertentu untuk membnagun
keberhasilan sistem, namun tidak cukup membangun keberhasilan dalam
banyak hal dengan spesialisasi itu sendiri. Bahkan lepas dari segi
positifnya, spelialisasi dapat menciptakan kegagalan-kegaglan sistem
bentuk baru atau kegagalan-kegagalan multidimensional sistem. Meski
ilmu penunjang itu tidak disebut dengan dewa penyelamat. Namun
Bertitik tolak dari sinilah para rektor perguruan tinggi negeri
memandang dipelukannya mata kuliah kepemimpinan, kewirausahaan, serta
entrepreneuralship. Bahkan ada yang telah mendeclare sebagai
entrepreneuralship university. Sungguh luar biasa program-program
tersebut. Buku dengan judul “Tokoh Masa Depan (The Builder System)”
ini disajikan kepada publik terutama bagi mahasiswa teknik mesin,
dalam rangka memback-up progrma-program semacam itu. Program-program
tersebut memerlukan proses membangun pola pikir dalam rangka
pengembangan managerial capacity para mahasiswanya, sehingga kegagalan
demi kegagalan bisa disulap dengan keberhasilan.
Buku Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi ini
mengupas metodologi dan teknik penulisan skripsi tesis disertasi serta
berbagai cara untuk menangani permasalahan-permasalahan yang
seringkali dialami mahasiswa sosial-humaniora. Buku ini akan membantu
anda memulai, mengerjakan, hingga menyelesaikan karya ilmiah anda
dengan cepat, tepat dan akurat.
Salah satu tema dalam kebijakan pembangunan pendidikan adalah
peningkatan mutu pendidikan, jika kita berbicara masalah pendidikan
tidak terlepas dari masalah pembelajaran yang merupakan inti dari
proses pendidikan. Suatu sistem pendidikan dalam hal ini Perguruan
Tinggi yang dikatakan bermutu adalah jika proses belajar dan mengajar
berlangsung secara efektif , efisien dan ekonomis yang tentunya harus
ditunjang oleh sumber daya manusia yang dalam hal ini dosen-dosen yang
berqualifaid . Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi mendefinisikan bahwa Pendidikan Tinggi adalah jenjang
pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma,
program sarjana, program magister, program doktor, dan program
profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan
tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Pendidikan adalah
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
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diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ilmu Pengetahuan
dalam UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah rangkaian
pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis
dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi
ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu,
dan Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu
Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan
kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta perubahan
masyarakat yang sangat cepat, maka secara otomatis memerlukan
sumberdaya manusia yang berpendidikan dan trampil hal ini untuk
menjawab tantangan-tantangan ke depan yang semakin dinamis. Berbicara
dalam pendidikan Perguruan tinggi, suatu hal sebagai momok mahasiswa
adalah tugas akhir, dalam hal ini Desertasi jika mahasiswa tersebut
program strata 3, tesis jika mahasiswa tersebut progran strata 2 dan
skripsi jika mahasiswa tersebut strata 1. Penelitian yang merupakan
tugas akhir seorang mahasiswa yang berdasarkan pendekatan secara garis
besar yang dibedakan atas : a) Kuantitatif pada dasarnya dilakukan
pada jenis penelitian inferensial dan menyandarkan kesimpulan hasil
penelitian pada suatu probilitas kesalahan penolakan hipotesa nol
dengan metoda ini akan diperoleh siqnifikansi perbedaan kelompok atau
siqnifikansi hubungan antar varibel yang diteliti, pada umumnya
penelitian ini merupakan penelitian dengan jumlah sampel besar dan
bila disederhanakan penelitian ini secara mendalam dibagi menjadi
penelitian deskriptif dan penelitian infrensial. b) Kualitatif pada
umumnya menekankan analisis proses dari proses berpikir secara
deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara
fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah,
penelitian ini tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data
kuantitatif akan tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berpikir
formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang diahadapi.
Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep
sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang
berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory), dan
mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang
diamati, senantiasa menggunakan logika ilmiah penelitian ini tidak
berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, akan tetapi
lebih ditekankan. Tugas akhir mahasiswa tersebut dalam hal ini membuat
tesis atau skripsi, tidak jarang atau bahkan dari 10 mahasiswa
semester akhir hanya 4-6 mahasiswa saja yang dapat menyelesaikan tugas
akhir yaitu penelitian. Kegagalan mahasiswa dalam menyelesaikan
skripsi dapat diminimalis jika menerapkan suatu model yaitu model NIA
Saragih, model terebut adalah : 1. Niat Mahasiswa kurang kuat dalam
membuat niat dalam menyelesaikan skripsi dan niat untuk menyelesaikan
skripsi hanya nomor 3 dan seterusnya, dan niat ini bukan sebagai
prioritas yang pertama, untuk mengabaikan niat-niat yang lain.
Kesimpulan dalam variabel Niat ini adalah agar menancapkan dalam hati
yang dalam untuk dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu, misalnya
datang teman dan mengajak untuk bermain dan kita lagi merivisi skripsi
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dalam hal ini kita harus tega menolaknya. 2. Sabar Mahasiswa ingin
menyelesikan skripsi dengan instan, dan meminimalkan prosedur-prosedur
yang berlaku, dan kurang sabar dalam menghadapi kendala-kendala yang
terjadi, Kesimpulan dalam variabel Sabar adalah mahasiswa harus
berhati sabar jika menghadapi kendala-kendala atau benturan-benturan,
kendala-kendala tersebut bisa berasal dari internal mahasiswa itu
sendiri atau external dalam dilingkungan kampus, misalnya sudah
janjian dengan dosen pembimbing jam 10.00 Wib, mahasiswa sudah
menunggu, tetapi dosenya tidak muncul 3. Rajin Dalam variabel rajin
dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dituntut untuk ekstra rajin, rajin
dalam artian disini adalah rajin untuk mengunjungi perpustakaan, rajin
dalm bimbingan, rajin diskusi dengan teman se-kampus, dan rajin
merivisi kesalahan-kesalahan hasil dari bimbingan. 4. Gigih Variabel
Kegigihan dalam arti disini adalah pantang menyerah, semangat, dalam
menyelesaikan skripsi, gigih dapat juga diartikan mempertahankan
pendapat bila beradugumentasi dengan pembimbing. Variabel yang empat
ini lah yang disebut model NIA SARAGIH, model ini akan membantu
mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi tepat waktu.
PENGARUH PENGHASILAN ORANG TUA TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat
dan karuniaNya Buku Kolaborasi dalam bentuk Book Chapter ini dapat
dipublikasikan diharapkan sampai ke hadapan pembaca. Book Chapter ini
ditulis oleh sejumlah Dosen dan Praktisi dari berbagai Institusi
sesuai dengan kepakarannya serta dari berbagai wilayah di Indonesia.
Terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif
dalam ilmu pengetahuan khususnya bekaitan dengan Ilmu Pendidikan dan
tentunya memberikan nuansa yang berbeda dengan buku lain yang sejenis
serta saling menyempurnakan pada setiap pembahasannya yaitu dari segi
Konsep yang tertuang sehingga mudah untuk dipahami. Sistematika buku
yang berjudul “Pendidikan Kewirausahaan” terdiri dari 14 Bab yang
dijelaskan secara terperinci sebagai berikut: 1. Pendahuluan :
Pendidikan Kewirausahaan Dalam Perspektif Teori 2. Konsep Pendidikan
Kewirausahaan 3. Hakikat Pendidikan Kewirausahaan 4. Pengertian
Kewirausahaan 5. Ciri – Ciri Kewirausahaan 6. Kompetensi Kewirausahaan
7. Motivasi dan Minat Kewirausahaan 8. Kurikulum Kewirausahaan
Berbasis Kecakapan Hidup 9. Pendidikan Kewirausahaan Formal 10.
Pendidikan Kewirausahaan Informal 11. Model Pendidikan Kewirausahaan
12. Pendidikan Karakter Berwawasan Kewirausahaan 13. Pendidikan
Kewirausahaan Berbasis Nilai – Nilai Lokal 14. Pendidikan
Kewirausahaan dan Pengembangan UMKM Akhirnya kami mengucapkan Terima
Kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan dan penerbitan buku
ini. Semoga Buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.
Setiap mahasiswa baik program sarjana maupun pasca sarjana diminta
membuat tugas akhir berupa penyusunan skripsi maupun tesis sebagai
syarat untuk mencapai kelulusan. Mereka dituntut untuk melakukan
kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian itu hanya dapat dilakukan
ketika proposal penelitian disetujui. Buku ini disusun guna membantu
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mahasiswa dalam menulis proposal penelitian kuantitatif. Dengan
panduan ini diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan proposalnya
dengan mudah. Tidak hanya teori saja, dalam buku ini juga disertai
contoh penulisan pada setiap tahapnya. Juga dilengkapi contoh-contoh
proposal secara utuh, sehingga lebih memudahkan lagi. Ukuran buku:
14x20.5 Tebal buku: 224 Kertas isi: bookpaper Tahun : 2019
Dalam bekerja umumnya setiap pegawai telah merencanakan karir yang
ingin ditempuh dengan tujuan memuaskan kebutuhannya. Sedangkan
perusahaan mempekerjakan pegawai untuk melakukan suatu tugas tertentu
atau pekerjaan dari struktur organisasi. Pokok permasalahan dalam
penelitian ini faktor faktor apa yang berpengaruh terhadap
pengembangan karier pegawai Perum Pegadaian Kantor Wilayah Utama
Denpasar dan faktor apa yang paling dominan berpengaruh terhadap
pengembangan karier Pegawai Perum Pegadaian Kantor Wilayah Utama
Denpasar. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Perum
Pegadaian Kantor Wilayah Utama VIII Denpasar dengan jumlah populasi
sebanyak 72 orang karyawan. Faktor-faktor yang mampu mempengaruhi
pengembangan karier pegawai dalam penelitian ini adalah prestasi
kerja, sikap atasan dan pengalaman kerja. Dari hasil analisis
diperoleh hasil bahwa seluruh indikator yang terdapat dalam penelitian
ini mampu membentuk faktor faktor yang mempengaruhi pengembangan
karier pegawai Perum Pegadaian Kantor Wilayah Utama VIII Denpasar.
Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah prestasi kerja, sikap
atasan dan pengalaman kerja diharapkan menjadi prioritas perhatian
Perum Pegadaian Kantor Wilayah Utama VIII Denpasar dalam mencapai
pengembangan karier pegawai yang baik demi terciptanya tujuan
perusahaan.
Jumlah lulusan keperawatan yang bertambah tetapi jumlah lapangan
pekerjaan yang terbatas, menjadi sebuah permasalahan di Indonesia.
Banyak yang bekerja menjadi tenaga perawat sukarela dengan gaji sangat
jauh di bawah Upah Minimum Daerah. Hal ini menjadi peluang bagi negara
Jepang dimana kebutuhan tenaga perawat sebagai Kaigo Fukushi-shi
(Caregiver) sangat tinggi. Melalui Program Indonesia-Jepang Economic
Partnership Agreement (IJ-EPA) membuat kesepakatan untuk pengiriman
tenaga careworker setiap tahunnya sebanyak 1.000 perawat. Namun hanya
berhasil mengirim 826 orang dalam rentang 3 tahun melalui program G to
G. Monograf ini memberikan gambaran perbedaan motivasi lulusan baru
STIKES YARSI Mataram yang terdiri dari Profesi Ners dan Vokasi
Keperawatan sebelum mendapatkan pendampingan melalui Kaigo Fukushi-shi
Peer Support System dari alumni dan tingkat motivasinya setelah
diberikan pendampingan untuk menjadi caregiver (Kaigo Fukushi-shi).
Pendampingan melalui Kaigo Fukushi-shi Peer Support System ini
diberikan kepada 25 calon wisudawan dengan hasil perbedaan nilai
motivasi pada mean rank positif dari seluruh peserta. Didapatkan
adanya pengaruh dari Kaigo Fukushi-shi Peer Support System dari para
alumni terhadap motivasi calon wisudawan untuk termotivasi bekerja di
Jepang sebagai careworker. Pendampingan ini memberikan kontribusi
kepada lembaga agar lulusannya siap bekerja dan mendapatkan pengalaman
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bekerja di Jepang sekaligus sebagai upaya dalam mengurai permasalahan
pengangguran di Indonesia.
Buku ini sengaja penulis susun dengan kalimat sederhana, agar mudah
dibawa, ringan dibaca dan mudah diamalkan oleh mahasiswa yang sedang
menyusun skripsi atau yang sedang mengikuti mata kuliah Metodologi
Penelitian. Buku ini penulis susun dengan harapan dapat menjadi
pedoman bagi mahasiswa yang sedang menysusun skripsi, agar dapat
menjadi solusi dalam mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan
materi penelitian. Dan, dihajatkan agar mahasiswa tidak alergi
terhadap skripsi. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami buku ini,
maka penulis dalam pengantar atau pendahuluan mengemukakan tentang
pentingnya “Hakikat Ilmu dan Pengetahuan”, hal ini untuk mengingatkan
bahwa ilmu sebetulnya bisa saja diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang
tidak formal dan tidak di batasi oleh ruang dan waktu. Selain itu,
pada dasarnya ilmu yang diperoleh dari siapa, di mana dan kapan saja
mengandung makna pengetahuan. Masih, pada pengantar atau pendahuluan
dalam buku ini, disampaikan juga tentang “Konsep Dasar Penelitian”,
hal ini dilakukan agar mahasiswa dapat memahami bahwa kegiatan
penelitian merupakan hal yang biasa yang tidak perlu dihindari apalagi
ditakuti, malah enjoy saja. Selanjutnya, inti dalam buku ini
disampaikan hal-hal yang terkait dengan “Menemu kenali Fenomena
Permasalahan Penelitian”, hal ini khusus disampaikan mengenai
phenomena permasalahan penelitian, merupakan salah satu cara untuk
memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang akan
diteliti, hal ini penting untuk dilakukan karena dapat menjadi acuan
dalam menemu kenali permasalahan yang sesungguh menjadi akar dari
permasalahan.
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