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BAB III 

ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL PENELITIAN 

Pada bab analisis dan interpretasi hasil penelitian akan diuraikan mengenai karakteristik 

pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora yang terdiri dari usia 

dan tingkat pendidikan . Selain itu, dalam bab ini juga akan diuraikan hasil jawaban pegawai 

terhadap variabel yaitu kinerja pegawai, kemampuan, dan motivasi yang diperoleh dari hasil 

penyebaran kuesioner kepada 40 pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Blora. 

3.1 Identitas Responden 

Uraian identitas responden dikelompokkan menjadi 2 yaitu identitas responden berdasarkan 

usia dan berdasarkan pendidikan terakhir. Hal ini dapat disajikan dalam tabel berikut ini : 

3.1.1 Identitas responden berdasarkan usia 

Dari penelitian yang dilakukan terhadap 40 orang pegawai, data responden berdasarkan 

kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3. 1 

Data responden berdasarkan usia 
 

   

 

 

 

    Sumber : kuesioner yang diolah 

 

No. Usia Frekuensi Persentase 

(%) 

1. ≤ 30 tahun 8 20 

2. 31-40 tahun 13 32.5 

3. 41-50 tahun 16 40 

4. ≥50 tahun  3 7.5 

 Jumlah 40 100 



 

78 
 

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa sampel penelitian berjumlah 40 

responden. Persentase jumlah responden berdasarkan kelompok usia yang kurang dari sama 

dengan 30 tahun berjumlah 8 responden (20%), responden dengan usia 31 sampai 40 tahun 

berjumlah 13 responden (32.5%), responden dengan usia 41 sampai 50 tahun berjumlah 16 

responden (40%), dan responden dengan usia lebih dari sama dengan 50 tahun berjumlah  

responden (7.5%). 

3.1.2 Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan pegawai dapat menunjukkan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang 

responden dan dapat digunakan sebagai tolak ukur dari kemampuan seseorang. Semakin 

tinggi pendidikan yang dimiliki responden semakin tinggi pula tingkat pengetahuan nya. 

Berikut adalah data responden berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 3. 2 

Data responden berdasarkan tingkat pendidikan 

No. Tingkat pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

1. SMA 4 10 

2. D3 5 12.5 

3. S1 (Sarjana) 30 75 

4. S2 (Pasca Sarjana) 1 2.5 

 Jumlah 40 100 

Sumber : Data umum responden 

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui bahwa pegawai yang mempunyai tingkat 

pendidikan SMA sejumlah 4 responden (10%), pegawai dengan tingkat pendidikan D3 

berjumlah 5 responden (12.5%), pegawai dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 30 
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responden (75%), dan pegawai yang mempunyai tingkat pendidikan S2 berjumlah 1 

responden (2.5). 

3.2 Tabel Distribusi Frekuensi 

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yaitu masih berupa data yang belum diolah. 

Daftar yang memuat data berkelompok itulah yang disebut dengan distribusi frekuensi. 

Dalam hal ini penulis akan menunjukkan hasil penelitian yang merupakan pengolahan data 

dari jawaban hasil dari kuesioner yang telah diberikan kepada para responden. Data yang 

disajikan yaitu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang meliputi variabel kinerja 

pegawai (Y), kemampuan (X1), dan motivasi (X2). Tujuan adanya distribusi frekuensi 

tersebut adalah untuk mengklasifikasikan jawaban berdasarkan kategori yang telah 

ditentukan. Selain itu, data yang disajikan dilengkapi dengan analisis yang memberikan 

gambaran dan keterangan tentang tabel distribusi frekuensi yang bersangkutan. 

3.2.1 Variabel Kinerja Pegawai (Y) 

Kinerja pegawai merupakan hasil kerja pegawai yang dapat dilihat dari segi kualitas dan 

kuantitas berdasarkan standar pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam mencapai 

tujuan organisasi, kinerja pegawai mempunyai peranan yang sangat penting di dalamnya. 

Adanya kinerja yang baik dari para pegawai maka diharapkan pula tujuan dari organisasi 

yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Berikut ini adalah penyajian data hasil 

penelitian yang merupakan jawaban dari responden mengenai variabel kinerja pegawai. Hasil 

penelitian untuk masing-masing indikator dapat dideskripsikan sebagai berikut : 
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3.2.1.1 Kualitas 

Kualitas kerja merupakan hasil atau wujud dari kegiatan yang telah dilaksanakan dan 

hasilnya tersebut sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Kualitas kerja 

disini dapat dilihat dari tingkat kesalahan pegawai dengan SOP yang ada. Berikut akan 

disajikan dengan tabel mengenai kualitas kerja : 

Tabel 3. 3 

Tingkat kesalahan yang dilakukan pegawai dengan SOP yang ada 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat sedikit 13 32.5 

2. Sedikit 24 60.0 

3. Banyak 3 7.5 

4. Sangat banyak 0 0 

 Jumlah 40 100 

  Sumber : diolah dari pertanyaan no. 1 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 13 responden (32.5%) menyatakan sangat 

sedikit dalam melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Hal ini ditunjukkan dengan 

pernyataan responden bahwa dengan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) 

memberikan kejelasan yaitu mengenai tupoksi yang dibebankan kepada mereka dan masing-

masing tanggungjawab yang harus dilakukan dalam melaksanakan pelayanan. Kemudian 

terdapat 24 responden (60.0%) yang menyatakan sedikit melakukan kesalahan dalam 

bekerja. Hal ini sesuai pada SOP, bahwa pegawai memberikan pelayanan sesuai dengan SOP 

yang ada. Misalnya SOP Pendampingan Pelayanan Pencatatan Sipil, di dalamnya terdapat 

waktu yang harus diselesaikan pegawai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Pegawai tersebut telah bekerja sesuai dengan SOP yang ditentukan, dalam memberikan 
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pelayanan telah sesuai dan tepat waktu. Sedangkan 3 responden (7.5%) menyatakan banyak 

dalam melakukan kesalahan. Hal ini menurut responden kurangnya kemampuan SDM untuk 

memberikan pelayanan. Kemampuan masing-masing SDM yang kurang merata pada 

pelayanan berdampak pada kesalahan yang dilakukan pegawai dalam pekerjaannya. Selain 

itu, terdapat masyarakat yang harus kembali pada hari berikutnya karena berkas-berkas yang 

diperlukan tidak memenuhi persyaratan. Sehingga hal ini tidak sesuai pada output SOP yang 

ada, bahwa dalam satu hari pelayanan tersebut dapat selesai. 
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Tabel 3. 4  

SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora 

No. Bidang Pencatatan Sipil Bidang Pendaftaran Penduduk Bidang Data dan Informasi 

1. SOP Legalisir Akta 

Pencatatan Sipil Luar 

Kabupaten Blora 

SOP Legalisir Dokumen 

Kependudukan 

SOP Penataan Arsip 

2. SOP Program Selintas 

(Sehari Bersalin Akta 

Kelahiran Tuntas) 

SOP Pendampingan Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk 

SOP Pemanfaatan Arsip 

3. SOP Pendampingan 

Pelayanan Pencatatan 

Sipil 

SOP Pendampingan Pelayanan 

KTP Elektronik 

SOP Digitalisasi Arsip 

4.   SOP Pemanfaatan Data 

Kependudukan oleh 

Intansi lain 

5. SOP Penerbitan Akta 

Kelahiran 

SOP Pengangkatan (Adopsi) 

Anak 

 

6. SOP Penerbitan Akta 

Kematian 

SOP Penerbitan Kartu Keluarga  

7. SOP Penerbitan Akta 

Perkawinan 

SOP Penerbitan KTP Elektronik  

8. SOP Penerbitan Akta 

Perceraian 

SOP Penerbitan Kartu Identitas 

Anak 

 

9. SOP Penerbitan Akta 

Pengakuan dan 

Pengesahan Anak 

SOP Penerbitan Surat 

Keterangan Pindah Penduduk 

 

10. SOP Pembetulan Akta 

Pencatatan Sipil 

SOP Kedatangan Penduduk  

11. SOP Perubahan Akta 

Pencatatan Sipil 

  

12. SOP Pembatalan Akta 

Pencatatan Sipil 

  

13. SOP Penerbitan Surat 

Rekomendasi untuk 

Pencatatan Nikah Non 

Muslim Keluar Daerah 

  

Sumber: SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora 
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3.2.1.2 Kuantitas 

Kuantitas kerja yaitu dapat dilihat dari jumlah pekerjaan yang dihasilkan pegawai. Hal 

ini dapat dilihat dari persentase hasil pekerjaan pegawai dengan target yang dibebankan 

dan persentase kesesuaian pelayanan yang diberikan dengan SOP yang ada. Berikut 

data-data mengenai hal tersebut : 

Tabel 3. 5 

Persentase hasil pekerjaan dengan target yang dibebankan 

No. Kategori Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Sangat memenuhi target 8 20.0 

2. Memenuhi target 30 75.0 

3. Tidak memenuhi target 2 5.0 

4. Sangat tidak memenuhi target 0 0 

 Jumlah 40 100 

  Sumber : diolah dari pertanyaan no. 2 

Dari tabel distribusi frekuensi di atas dapat diketahui bahwa persentase hasil pekerjaan 

pegawai sesuai dengan target yang dibebankan sebanyak 8 responden (20.0%) menyatakan 

sangat memenuhi target. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari responden bahwa mereka 

dalam melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dikarenakan adanya kerjasama 

yang baik di dalamnya dan mampu memberikan pelayanan dengan penuh totalitas. Sama hal 

nya yang dinyatakan Robbins dan Judge (2008:466) bahwa kinerja tim atau kerjasama dalam 

tim lebih baik daripada kinerja perindividu. Selanjutnya, 30 responden (75.0%) menyatakan 

memenuhi target. Masing-masing pegawai selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan yang 

dibebankan kepadanya sesuai target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 

SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), bahwa sebagian besar target pekerjaan masing-masing 
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pegawai dapat terealisasikan dengan baik. Beberapa kegiatan dicapai sesuai target yang telah 

ditentukan. Sedangkan 2 responden (5.0%) menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan 

tidak memenuhi target. Alasannya dari responden karena kurangnya sumber daya manusia 

atau personil yang membantu dalam pekerjannya, sehingga beberapa dari mereka merasa 

terlalu besar beban kerja yang dilakukan serta dapat dilihat dari SKP yang tidak memenuhi 

target 100%. Oleh karena itu, hal ini berdampak pada salah satu pelayanan yang kurang 

memenuhi target yang telah ditentukan.  

Tabel 3. 6  

Persentase kesesuaian pelayanan dengan SOP yang ada  

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat sesuai 15 37.5 

2. Sesuai 25 62.5 

3. Tidak sesuai 0 0 

4. Sangat tidak sesuai 0 0 

 Jumlah 40 100 

Sumber : diolah dari pertanyaan no.3 

 

Dari tabel distribusi frekuensi di atas dapat diketahui bahwa 15 responden (37.5%) 

menyatakan bahwa kesesuaian pelayanan yang diberikan dengan SOP yang ada sangat 

sesuai. Kemudian sejumlah 25 responden (62.5%) menyatakan bahwa kesesuaian pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat sesuai. Hal ini diperkuat pernyataan responden bahwa 

kegiatan-kegiatan pelayanan baik administrasi kependudukan maupun pencatatan sipil telah 

dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat selesai dengan tepat waktu sebagaimana terdapat dalam SOP pelayanan yaitu 
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membuat kartu keluarga, kartu identitas anak dapat diurus dengan waktu satu hari jadi. 

Misalnya, dalam SOP pendampingan pelayanan pencatatan sipil, di dalam nya terdapat 

pelayanan wajibnya seperti penerbitan akta kelahiran, akta kematian, pembetulan akta 

pencatatan sipil, perubahan akta pencatatan sipil, dan pembatalan akta pencatatan sipil. 

Selain itu, dalam SOP tersebut terdapat kualifikasi pelaksana dan perlengkapan yang harus 

dibawa oleh masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan sipil. 

3.2.1.3 Penggunaan waktu dalam bekerja 

Penggunaan waktu dalam bekerja sangat penting untuk diperhatikan, pekerjaan harus dapat 

diselesaikan tepat pada waktunya. Dalam hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran pegawai 

dan ketepatan waktu pulang pegawai. Data mengenai hal tersebut dapat dilihat sebagai 

berikut : 

Tabel 3. 7  

Ketepatan waktu kehadiran pegawai sesuai jam kerja 

 

 

 

 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 4  

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 17 responden (42.5%) menyatakan bahwa kehadiran 

mereka tepat waktu sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan yaitu sebelum pukul 07.00  

dan 23 responden (57.5%) menyatakan hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja. 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat tepat waktu 17 42.5 

2. Tepat waktu 23 57.5 

3. Tidak tepat waktu 0 0 

4. Sangat tidak tepat waktu 0 0 

 Jumlah 40 100 
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Pernyataan responden yang menyebutkan bahwa mereka selalu hadir tepat waktu sebelum 

jam 7 pagi dam mengikuti apel pagi. Selain itu, mereka disediakan daftar hadir dan 

melakukan absen dengan menggunakan finger print. Sehingga para pegawai mengupayakan 

untuk selalu hadir tepat pada waktunya. Para pegawai selalu berusaha disiplin untuk datang 

tepat waktu, mereka berupaya meningkatkan kepatuham dan ketaatan pada aturan yang 

berlaku, bersedia menerima sanksi dan hukuman jika melanggar aturan yang telah ditetapkan 

dalam kedisiplinan tersebut. 

Tabel 3. 8  

Ketepatan waktu pegawai saat jam pulang kerja 

 

 

 

 

 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 5 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat dilihat bahwa 14 responden (35.5%) 

menyatakan pulang lebih dari jam kerja yang ditentukan yaitu lebih dari pukul 15.00 dan 24 

responden (60.0%) menjawab pulang tepat waktu yaitu pukul 15.00 bahkan mereka 

melakukan lembur karena masih menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan. Hal ini 

dapat dikatakan bahwa kinerja para pegawai baik karena mereka mematuhi aturan jam 

pulang kerja. Sedangkan 2 responden (5.0%) menyatakan bahwa tidak tepat waktu saat jam 

pulang kerja. Hal ini dikarenakan mereka izin keluar kantor dengan alasan ada kepentingan 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat tepat waktu 14 35.0 

2. Tepat waktu 24 60.0 

3. Tidak tepat waktu 2 5.0 

4. Sangat tidak tepat 

waktu 

0 0 

 Jumlah 40 100 
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pribadi, seperti menjemput anak sekolah, belanja dan lain-lain. Dengan alasan-alasan 

tersebut, hal ini dapat dijadikan perhatian agar tidak sering terjadi yang akan mengakibatkan 

pekerjaan yang tidak terselesaikan.  

3.2.1.4 Kerjasama dengan orang lain dalam bekerja 

Kerjasama dapat dilihat dari hubungan pegawai dengan pegawai lainnya dalam satu 

lingkungan bekerja. Data mengenai hubungan pegawai dapat dilihat sebagai berikut ini : 

Tabel 3. 9  

Hubungan kerja dalam satu lingkungan tempat bekerja 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 6 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas , jawaban dari responden dapat dilihat bahwa 

21 responden (52.5%) menjawab sangat baik hubungan kerjanya dengan pegawai lain dan 14 

responden (35.0%) menyatakan bahwa mempunyai hubungan kerja yang baik dengan 

pegawai lainnya di dalam satu lingkungan tempat bekerja. Hal ini dapat dilihat dari jawaban 

responden bahwa selama ini mereka mempunyai hubungan yang cukup baik dengan sesama 

rekan kerja di lingkungan tempat mereka bekerja. Tidak adanya masalah diantara mereka, 

jarang berselisih pendapat dan teamwork yang membuat para pegawai memiliki hubungan 

yang baik antara pegawai yang satu dengan yang lain. Sedangkan 5 responden (12.5%) 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat baik 21 52.5 

2. Baik 14 35.0 

3. Tidak baik 5 12.5 

4. Sangat tidak baik 0 0 

 Jumlah 40 100 
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menyatakan tidak bauk hubungan kerjanya dengan pegawai lain. Hal ini dikarenakan 

pegawai kurang nyaman dengan lingkungan dimana tempat mereka bekerja. Kurangnya 

komunikasi yang terjalin diantara mereka sehingga hubungan kerja yang tercipta kurang baik 

antar pegawai. 

3.2.1.5  Rekapitulasi Variabel Kinerja Pegawai (Y) 

Berdasarkan penelitian dan data-data yang disajikan di atas , maka dapat diketahui masing-

masing skor untuk variabel kinerja pegawai dari jumlah pertanyaan di atas. 

Skor atau penilaian terhadap kinerja pegawai, maka diklasifikasikan jawaban-jawaban dari 

pegawai dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

I = 
R

K
 

Keterangan : 

I = Interval Kelas 

R = Rentang, yaitu skor tertinggi dikurangi skor terendah 

K = Jumlah interval kelas 

Dalam penelitian ini, kinerja pegawai terdiri dari enam item pertanyaan. Untuk masing-

masing pertanyaan mempunyai bobot nilai, yaitu antara 4-1 dengan kategori sangat baik, 

baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. 

Skor dari masing-masing pertanyaan akan dijumlahkan untuk mendapatkan skor 

gabungan. Setelah mendapatkan skor gabungan, kemudian diklasifikasikan ke dalam empat 

kategori. Berdasarkan pada lampiran, diketahui bahwa akumulasi dari keenam pertanyaan 
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tentang kinerja pegawai terdapat nilai terendah 16 dan nilai tertinggi 23. Dari angka tersebut , 

maka dapat diketahui bahwa interval kelas dari kinerja pegawai adalah sebagai berikut ini : 

I = 
R

K
 

I = 
7

4
 

I = 1.75 

Berdasarkan pada interval kelas di atas, maka kategori antar kelas adalah sebagai 

berikut : 

1. Kategori Sangat Baik dengan interval skor : 21.26 - 23 

2. Kategori Baik dengan interval skor  : 19.6 – 21.25 

3. Kategori Tidak Baik dengan interval skor : 17.76– 19.5 

4. Kategori Sangat Tidak Baik dengan interval : 16 – 17.75 

Sesuai dengan kategori tersebut di atas maka dibuat tabel rekapitulasi 4 kategori untuk 

variabel kinerja pegawai (Y), yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3. 10 

Rekapitulasi Kinerja Pegawai (Y) 

No. Kategori Skor Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Sangat baik 21.26 – 23 9 22.5 

2. Baik 19.6 – 21.25 14 35.0 

3. Tidak baik 17.76 – 19.5 14 35.0 

4. Sangat tidak baik 16 – 17.75 3 7.5 

 Jumlah  40 100 

 Sumber : diolah dari pertanyaan kinerja pegawai (y) 
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Dari tabel rekapitulasi di atas maka dapat diketahui dari 40 responden , sejumlah 9 responden 

(22.5%) dikategorikan mempunyai kinerja pegawai sangat baik, 14 responden (35.0%) 

dikategorikan mempunyai kinerja pegawai baik, 3 responden (35.0%) dikategorikan 

mempunyai kinerja pegawai tidak baik, dan 6 responden (7.5%) dikategorikan mempunyai 

kinerja pegawai sangat tidak baik. 

Dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Blora memiliki kinerja yang baik, hal tersebut didasarkan oleh jawaban responden atas 

indikator kualitas, kuantitas, penggunaan waktu dalam bekerja, dan hubungan kerjasama 

dengan orang lain. Akan tetapi, masih terdapat kekurangan yaitu pada indikator kualitas yaitu 

kurangnya pamahaman pegawai terhadap tupoksi nya sehingga memberikan informasi 

pelayanan kepada masyarakat kurang lengkap.  

Berdasarkan  4 kategori di atas, digunakan pengelompokkan secara lebih sederhana dengan 

ukuran yang sama yaitu di elaborasi menjadi 2 kategori : baik dan tidak baik. Sesuai dengan 

kategori tersebut maka kategori untuk variabel kinerja pegawai (Y), yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3. 11 

Elaborasi Kinerja Pegawai (Y) 

No. Kategori Frekuensi Persentase 

1. Baik 23 57.5% 

2. Tidak Baik 17 42.5% 

 Jumlah 40 100% 

Sumber : diolah dari pertanyaan kinerja pegawai (y) 
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Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sejumlah 23 responden (57.5%) 

dikategorikan mempunyai kinerja baik ,dilihat dari beberapa indikator yaitu 

kualitas,kuantitas, penggunaan waktu dalam bekerja, dan hubungan kerjasama dengan orang 

lain. Pada indikator kualitas, kinerja pegawai dikategorikan baik karena pegawai telah 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP. Dimana SOP tersebut telah memberikan 

kejelasan dan kemudahan mengenai pekerjaan masing-masing pegawai serta memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara tepat waktu. Beberapa pegawai dalam memberikan 

pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah sesuai aturan yang ada dan 

waktu penyelesaian pelayanan juga telah sesuai. Selain itu, semua pelayanan yang ada 

membutuhkan SOP sehingga hal ini sangat diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada 

masyarakat. Dilhat dari indikator kuantitas, kinerja pegawai dikategorikan baik karena 

masing-masing pegawai berusaha menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya 

sesuai target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa SKP (Sasaran Kinerja 

Pegawai), bahwa sebagian besar target pekerjaan masing-masing pegawai dapat 

terealisasikan dengan baik yaitu hampir mencapai 100%. Pada indikator penggunaan waktu 

dalam bekerja, kinerja pegawai dikatakan baik karena mereka patuh dan taat pada aturan 

yang ada yaitu hadir dan pulang tepat waktu sesuai dengan jam kerja . Pada indikator 

hubungan kerja sama dengan orang lain dalam lingkungan tempat bekerja, kinerja pegawai 

dikategorikan mempunyai kinerja yang baik karena adanya teamwork yang baik antar 

pegawai. 
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Kemudian sebanyak 17 responden (42.5%) dikategorikan memiliki kinerja tidak baik, dilihat 

dari kualitasnya yaitu dikarenakan pegawai kurang memahami dan hanya membaca sekilas 

SOP yang ada. Oleh karena itu, penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi kurang. 

Hal ini menyebabkan masyarakat yang datang dan membawa berkas-berkas kurang lengkap 

dan mereka harus kembali pada hari berikutnya untuk melengkapi berkas yang kurang. 

Dilihat dari indikator kuantitas, kinerja pegawai tidak baik dikarenakan pegawai tersebut 

belum bisa mencapai target yang telah ditentukan, misalnya dalam pencapaian kinerja 

permohonan akta kelahiran yang mengalami penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2015. 

Dilihat dari indikator penggunaan waktu dalam bekerja, kinerja pegawai tidak baik 

dikarenakan terdapat pegawai yang izin keluar kantor sebelum jam pulang kerja dengan 

alasan ada kpentingan pribadi. Kemudian dilihat dari indikator hubungan kerja sama dengan 

pegawai lainnya dalam satu lingkungan kerja , kinerja pegawai dikategorikan tidak baik 

dikarenakan kurangnya kerjasama diantara mereka dalam menyelesaikan pekerjaan, yang 

dipengaruhi juga karena komunikasi yang kurang diantara pegawai. 

3.2.2 Variabel Kemampuan (X1) 

Kemampuan kerja merupakan salah satu potensi yang terdapat dalam diri seorang individu 

untuk melakukan setiap pekerjaan. Uraian pada variabel brikut ini merupakan penyajian 

data-data yang berkaitan dengan variabel kemampuan yang dimiliki pegawai dalam 

menjalankan pekerjaannya. Pada penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan pegawai adalah sebagai berikut : 
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1. Tingkat kemampuan interaksi 

2. Tingkat kemampuan konseptual 

3. Tingkat kemampuan administrasi 

4. Tingkat kemampuan teknis 

Berikut penjelasan dari masing-masing indikator : 

3.2.2.1 Kemampuan Interaksi 

Kemampuan interaksi dalam hal ini berkaitan dengan hubungan dan komunikasi antar 

pegawai. Kemampuan seorang pegawai untuk menciptakan hubungan-hubungan pribadi 

dengan pegawai lainnya. Kemampuan interaksi disini terdiri dari 2 pertanyaan yaitu 

kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain dan bersikap sesuai SOP serta 

kemampuan pegawai untuk berkomunikasi dengan rekan kerja. 

Tabel 3. 12 

Kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain sesuai SOP 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat mampu 21 52.5 

2. Mampu 17 35.0 

3. Tidak mampu 2 5.0 

4. Sangat tidak mampu 0 0 

 Jumlah 40 100 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 7 

Sikap dan perilaku yang baik sangat diperlukan dalam diri setiap orang, karena hal ini dapat 

mempengaruhi kinerja dari seseorang tersebut. Untuk mendukung kinerja yang baik, maka 

setiap kegiatan yang dilakukan pada Dinas Kependudukam dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Blora mengacu pada SOP. Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 21 responden (52.5%) 
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menyatakan sangat mampu bersikap dan berperilaku sesuai SOP dan 17 responden (35.0%) 

menyatakan mampu bersikap dan berperilkau sesuai SOP yang ada. Hal ini dinyatakan oleh 

responden yaitu memberikan pelayanan dengan sikap dan perilaku yang sopan, ramah, sabar, 

dan memberi penjelasan secara lengkap mengenai prosedur pelayanan tersebut. Selain 

berperilaku dan bersikap ramah dan sabar kepada masyarakat, mereka juga bersikap 

demikian terhadap sesama rekan kerja. Kemudian 2 responden (5.0 %) menyatakan tidak 

mampu menjaga hubungan dengan orang lain dikarenakan terdapat beberapa pegawai tidak 

akrab dengan pegawai lainnya. 

Tabel 3. 13  

Kemampuan pegawai berkomunikasi dengan sesama rekan kerja 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat mampu 17 42.5 

2. Mampu 22 55.0 

3. Tidak mampu  1  2.5 

4. Sangat tidak mampu 0 0 

 Jumlah 40 100 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 8 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 17 responden (42.5%) menyatakan sangat 

mampu berkomunikasi dengan sesama rekan kerja dan 22 responden (55.0%) menyatakan 

mampu berkomunikasi dengan sesama rekan kerja. Hal ini diperkuat dengan pernyataan 

responden bahwa komunikasi yang terjalin sangat lah baik antara satu pegawai dengan 

pegawai lainnya. Alasan lain yaitu saling bertegur sapa dengan yang lainnya ketika bertemu, 

faktor komunikasi menurut mereka sangat penting dalam memberikan pelayanan, dan jarang 

terdapat masalah komunikasi diantara mereka. Sedangkan terdapat 1 responden (2.5%) yang 
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tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Hal ini dikarenakan pegawai tersebut kurang 

memiliki kedekatan dengan pegawai lain. 

3.2.2.2 Kemampuan Konseptual 

Kemampuan konseptual berkaitan dengan kemampuan pegawai dalam mengambil 

keputusan, merespon setiap tuntutan serta tingakt pendidikan formal maupun informal 

yang pernah diterima (Gibson, 2007:54). Berikut akan disajikan data-data mengenai 

kemampuan konseptual : 

Tabel 3. 14  

Tingkat pendidikan formal yang dimiliki pegawai 

 

 

 

 

 

 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 9 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi diatas dapat diketahui bahwa 3 responden (7.5%) 

menyatakan bahwa pendidikan formal yang dimiliki pegawai dalam bekerja sangat sesuai 

dan 17 responden (42.5%) menyatakan sesuai. Berdasarkan data pendidikan yang telah 

diolah penulis, mayoritas pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Blora adalah Strata 1 (S1) dengan berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Latar 

belakang pendidikan yang mereka miliki antara lain Sarjana Sosial, Ekonomi, Akuntansi dan 

lain-lain. Sehingga menurut mereka pendidikan formal yang ditempuh sesuai dengan bidang 

pekerjaan yang dilakukan saat ini. Sedangkan 20 responden (50.0%) menyatakan pendidikan 

yang dimiliki pegawai tidak sesuai dengan pekerjaannya. Menurut responden, hal ini 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat sesuai 3 7.5 

2. Sesuai 17 42.5 

3. Tidak sesuai 20 50.0 

4. Sangat tidak sesuai 0 0 

 Jumlah 40 100 
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dikarenakan beberapa pegawai mempunyai latar belakang pendidikan yang bukan di bidang 

sosial , misalnya seperti lulusan geografi dan teknik. Tidak adanya kesesuain tersebut dapat 

mempengauhi kinerja pegawai karena mereka bekerja tidak sesuai dengan keahlian atau 

kemampuan yang dimiliki. 

Tabel 3. 15  

Kemampuan merespon setiap perintah yang diberikan oleh atasan 
 

 

 

 

 

 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 10 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 17 responden (42.5%) menyatakan bahwa 

sangat mampu merespon setiap perintah yang diberikan oleh atasan dan 21 responden 

(52.5%) menyatakan mampu. Hal ini dikarenakan setiap pegawai selalu siap melaksankan 

perintah yang diberikan atasan, setiap perintah yang diberikan atasan selalu direspon dan 

dikerjakan. Oleh karena itu, pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Selain itu, setiap minggu 

diadakan rapat dengan staff sehingga dapat terjalin komunikasi dan setiap arahan dari atasan 

dapat dipahami oleh para bawahan nya. Kemudian terdapat 2 responden (5%) yang 

menyatakan tidak mampu merespon setiap perintah yang diberikan atasan, hal ini 

dikarenakan pegawai tersebut kurang paham dengan apa yang diminta atasan. Selain itu, 

alasan lainnya adalah terjadi misscommunication antara perintah yang diberikan atas kepada 

bawahan. 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat mampu 17 42.5 

2. Mampu 21 52.5 

3. Tidak mampu 2 5.0 

4. Sangat tidak mampu 0 0 

 Jumlah 40 100 
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Tabel 3. 16  

Pegawai mampu memecahkan masalah yang ditugaskan kepadanya 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat mampu 4 10.0 

2. Mampu 32 80.0 

3. Tidak mampu 4 10.0 

4. Sangat tidak mampu 0 0 

 Jumlah 40 100 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 11 

 

Berdasarkan  tabel distribusi frekuensi tersebut di atas bahwa sebanyak 4 responden (10.0%) 

menyatakan sangat mampu untuk memecahkan masalah yang ditugaskan kepadanya dan 

sebanyak 32 responden (80.0%) menyatakan mampu dalam menyelesaikan masalah. Hal ini 

diperkuat dengan pernyataan responden bahwa para pegawai mempunyai kecakapan dan 

keahlian masing-masing sehingga mampu memecahkan masalah yang ada. Selain itu, mereka 

menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan selama ini selalu terselesaikan sehingga tidak 

ada kendala atau masalah yang terjadi. 

Sedangkan 4 responden (10.0%) menyatakan bahwa tidak mampu memecahkan masalah 

yang ditugaskan kepadanya. Alasannya yaitu pegawai tersebut mempunyai beban kerja yang 

lebih sehingga untuk menyelesaikannya tidak tepat pada waktunya dan harus melakukan 

lembur di kantor. 

3.2.2.3 Kemampuan Administrasi 

Kemampuan ini dapat berupa kemampuan dari seorang pegawai untuk mengikuti 

prosedur-prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh instansi atau perusahaan tempat 
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mereka bekerja. Dalam hal ini pertanyaan mengenai kemampuan administrasi terdapat 2 

pertanyaan yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3. 17  

Kemampuan melaksanakan pelayanan adminduk dan capil sesuai SOP 

        

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 12 

 

Berdasarkan tabel ditribusi frekuensi di atas dapat diketahui bahwa 10 responden (25.0%) 

menyatakan sangat mampu dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan sebanyak 23 responden 

(57.5%) menyatakan mampu untuk melaksanakan pelayanan tersebut sesuai dengan SOP. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan responden bahwa selama ini para pegawai dituntut untuk 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan SOP yang ada dan menyelesaikan semau layanan 

harian dengan baik. Jadi, setiap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

terselesaikan dengan baik sesuai dengan SOP yang ada termasuk waktu penyelesaian 

pelayanan nya. Sedangkan sebanyak 7 responden (17.5%) menyatakan bahwa tidak mampu 

dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai 

dengan SOP yang ada, hal ini menurut responden diantaranya kurangnya fasilitas atau sarana 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat mampu 10 25.0 

2. Mampu 23 57.5 

3. Tidak mampu 7 17.5 

4. Sangat tidak mampu 0 0 

 Jumlah 40 100 
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dan prasarana yang ada untuk membantu pekerjaan mereka dan latar belakang pendidikan 

yang dimiliki masing-masing pegawai sehingga kurang sesuai dengan pekerjaan mereka. 

Tabel 3. 18  

Kemampuan mengikuti rencana-rencana kebijakan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 13 

 

Terdapat teori mengenai disiplin kerja pegawai yang mematuhi dan mengikuti aturan dalam 

organisasinya, yaitu ada dua jenis bentuk disiplin kerja menurut Mangkunegara (2013:129) 

yaitu disiplin preventif dan disiplin korektif. Disiplin preventif yaitu upaya untuk 

menggerakkan pegawai untuk mengikuti dan mematuhi pedoman serta aturan kerja yang 

ditetapkan oleh organisasi. Sedangkan disiplin korektif yaitu upaya untuk menggerakkan 

pegawai dalam menyatukan peraturan dan mengarahkannya agar tetap mematuhi berbagai 

peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada organisasi. 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat diketahui bahwa 12 responden (30.0%) 

menyatakan sangat mampu mengikuti rencana-rencana kebijakan dan 27 responden (67.5%) 

menyatakan mampu untuk mengikuti rencana-rencana kebijakan yang ada. Dalam hal ini 

sebagian besar pegawai mampu mengikuti rencana kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini 

sesuai dengan jawaban responden bahwa mereka mepunyai sikap saling koordinatif dan 

No. Kategori Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Sangat mampu 12 30.0 

2. Mampu 27 67.5 

3. Tidak mampu 1 2.5 

4. Sangat tidak mampu 0 0 

 Jumlah 40 100 
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kooperatif satu sama lain dalam hal kerjasama dan juga saling mengingatkan untuk 

mengikuti rencana-rencana kebijakan yang ada. Selain itu, para pegawai juga selalu patuh 

terhadap ketentuan yang ada sehingga mereka selalu mengikuti apapaun rencana kebijakan 

yang ada di kantor. Sedangkan terdapat 1 responden (2.5%) yang menyatakan bahwa tidak 

mampu mengikuti rencana-rencana kebijakan yang terdapat pada tempat dia bekerja.  

3.2.2.4 Kemampuan Teknis 

Kemampuan ini berhubungan dengan kemampuan seorang pegawai dalam 

mempergunakan fasilitas ataupun peralatan kantor. Adapun pertanyaannya yaitu 

kemampuan pegawai dalam memanfaatkan fasilitas kantor dan kemampuan pegawai 

dalam mengoperasikan peralatan yang berkaitan dengan tugasnya. Adapun disajikan 

dalam tabel berikut ini : 

Tabel 3. 19  

Kemampuan memanfaatkan fasilitas kantor untuk menyelesaikan tugas 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat mampu 7 17.5 

2. Mampu 28 70.0 

3. Tidak mampu 5 12.5 

4. Sangat tidak mampu 0 0 

 Jumlah 40 100 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 14 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat diketahui bahwa 7 responden (17.5%) 

menyatakan sangat mampu memanfaatkan fasilitas kantor dalam menyelesaikan pekerjaan 

mereka dan sebanyak 28 responden (70.0%) menyatakan mampu untuk memanfaatkan 
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fasilitas kantor. Hal ini berdasarkan jawaban dari responden bahwa setiap pekerjaan 

menggunakan fasilitas kantor seperti komputer untuk membantu para pegawai tersebut 

bekerja. Dengan adanya fasilitas kantor mampu menunjang pekerjaan mereka agar lebih 

cepat terselesaikan. Sedangkan terdapat 5 responden (12.5%) yang menyatakan tidak mampu 

dalam memanfaatkan fasilitas kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya, hal ini dikarenakan 

mereka belum menguasai bidang elektronik seperti komputer sehingga pegawai tersebut 

memilih untuk menyelesaikan pekerjaan tidak menggunakan komputer untuk membantu 

pekerjaannya. 

Tabel 3. 20  

Kemampuan mengoperasikan peralatan yang berkaitan dengan tugas 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat mampu 16 40.0 

2. Mampu 24 60.0 

3. Tidak mampu 0 0 

4. Sangat tidak mampu 0 0 

 Jumlah 40 100 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 15 

Keterampilan menurut Rivai (2009) adalah  keahlian atau kecakapan untuk  melakukan 

sesuatu dengan baik. Seorang pegawai yang mempunyai keterampilan teknis yaitu meliputi 

kemampuan untuk mengoperasikan teknologi seperti computer serta kemampuan untuk 

memanfaatkan fasilitas peralatan elektronik di kantor dinilai mempunyai kelebihan untuk 

meningkatkan hasil pekerjaan sehingga lebih maksimal.  

Dari tabel distribusi frekuensi di atas dapat diketahui bahwa 16 responden (40.0%) menjawab 

sangat mampu dalam hal mengoperasikan peralatan yang berkaitan dengan tugas. Kemudian 
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sebanyak 24 responden (60.0%) menyatakan mampu. Dari data tersebut, sebagian besar 

pegawai sudah mampu mengoperasikan peralatan kantor yang ada untuk membantu 

pekerjaan mereka masing-masing. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari responden bahwa 

mereka sangat bergantung pada peralatan yang ada untuk membantu tugas-tugasnya. 

Sehingga para pegawai tersebut terlatih untuk menggunakan peralatan kantor dalam hal 

menyelesaikan pekerjaan yang ada.  

3.2.2.5 Rekapitulasi Variabel Kemampuan (X1) 

Berdasarkan penelitian dan data-data yang disajikan di atas , maka dapat diketahui 

masing-masing skor untuk variabel kemampuan dari jumlah pertanyaan di atas. 

Skor atau penilaian terhadap kemampuan, maka diklasifikasikan jawaban-jawaban dari 

pegawai dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

I = 
R

K
 

Keterangan : 

I = Interval Kelas 

R = Rentang, yaitu skor tertinggi dikurangi skor terendah 

K = Jumlah interval kelas 

Dalam penelitian ini, kinerja pegawai terdiri dari enam item pertanyaan. Untuk 

masing-masing pertanyaan mempunyai bobot nilai, yaitu antara 4-1 dengan kategori 

sangat mampu, mampu, tidak mampu, dan sangat tidak mampu. 
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Skor dari masing-masing pertanyaan akan dijumlahkan untuk mendapatkan skor 

gabungan. Setelah mendapatkan skor gabungan, kemudian diklasifikasikan ke dalam 

empat kategori. Berdasarkan pada lampiran, diketahui bahwa akumulasi dari lima 

belas (15) pertanyaan tentang kemampuan terdapat nilai terendah 21 dan nilai 

tertinggi 35. Dari angka tersebut , maka dapat diketahui bahwa interval kelas dari 

kinerja pegawai adalah sebagai berikut ini : 

I = 
R

K
 

I = 
15

4
 

I = 3.5 

Berdasarkan pada interval kelas di atas, maka kategori antar kelas adalah s ebagai 

berikut : 

1. Kategori Sangat Baik dengan interval skor : 31.6 - 35 

2. Kategori Baik dengan interval skor  : 28.1– 31.5 

3. Kategori Tidak Baik dengan interval skor : 24.6 - 28 

4. Kategori Sangat Tidak Baik dengan interval : 21 – 24.5 

Sesuai dengan kategori tersebut di atas maka dibuat tabel rekapitulasi 4 kategori 

untuk variabel kemampuan (X1), yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 3. 21 

Rekapitulasi Kemampuan (X1) 

No. Kategori Skor Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Sangat baik 31.6 – 35 3 7.5 

2. Baik 28.1 – 31.5 20 50.0 

3. Tidak baik 24.6 – 28 15 37.5 

4. Sangat tidak baik 21 – 24.5 2 5.0 

 Jumlah  40 100 

 Sumber : diolah dari pertanyaan kemampuan (x1) 

 Berdasarkan tabel rekapitulasi kemampuan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa 3 

responden (7.5%) dikategorikan mempunyai kemampuan pegawai sangat baik, 20 responden 

(50.0%) dikategorikan mempunyai kemampuan pegawai yang baik, 15 responden (37.5%) 

dikategorikan mempunyai kemampuan pegawai tidak baik, dan 2 responden (5.0%) 

dikategorikan mempunyai kemampuan pegawai sangat tidak baik. Dari tabel rekapitulasi di 

atas menunjukkan bahwa kemampuan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Blora  termasuk pada kategori baik . Hal tersebut didasarkan oleh jawaban 

responden atas indikator dari kemampuan interaksi, konseptual, administrasi, dan 

kemampuan teknis.  

Dari 4 kategori di atas, digunakan pengelompokkan secara lebih sederhana dengan 

ukuran yang sama yaitu di elaborasi menjadi 2 kategori : baik dan tidak baik. Sesuai dengan 

kategori tersebut maka kategori untuk variabel kemampuan pegawai (X1), yaitu sebagai 

berikut: 
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Tabel 3. 22  

Elaborasi Kemampuan (X1) 

No. Kategori Frekuensi Persentase 

1. Baik 23 57.5% 

2. Tidak Baik 17 42.5% 

 Jumlah 40 100% 

Sumber : diolah dari pertanyaan kemampuan pegawai (x1)  

Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas, menunjukkan bahwa sebanyak 23 responden (57.5%) 

dikategorikan memiliki kemampuan yang baik,hal ini dilihat dari indikator kemampuan 

interkasi. Kemampuan pegawai dikategorikan baik karena mampu menjaga hubungan dan 

berkomunikasi baik dengan pegawai lain dalam bekerja. Dilihat dari indikator kemampuan 

konseptual, kemampuan kinerja baik karena  pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan keahlian yang dimiliki sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. 

Hal ini dapat dilihat dari beberapa pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan yang 

sesuai sehingga dengan latar belakang pendidikan tersebut mempunyai keahlian atau 

kemampuan yang baik dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini juga didukung dengan 

adanya pendidikan dan pelatihan yang diberikan untuk menunjang kemampuan yang telah 

dimiliki pegawai. Dari indikator kemampuan administrasi, dikategorikan mempunyai 

kemampuan yang baik karena pegawai mampu melaksanakan pelayanan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan secara tepat 

waktu. Dilihat dari indikator kemampuan teknis, dikategorikan mempunyai kemampuan yang 

baik karena mampu memanfaatkan fasilitas kantor dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. 
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Sedangkan sebanyak 17 responden (42.5%) dapat dikategorikan mempunyai kemampuan 

yang tidak baik, dilihat dari indikator kemampuan interaksi ,terdapat beberapa pegawai yang 

kurang akrab dengan pegawai lainnya sehingga komunikasi yang terjalin kurang. Dilihat dari 

kemampuan konseptual, dikatakan tidak baik karena pegawai tersebut belum maksimal 

dalam menyelesaikan pekerjaan,yaitu terdapat pekerjaan yang belum bisa mencapai target 

100% yang telah ditetapkan. Misalnya dalam pencapaian hasil kinerja pada kepemilikan akta 

kelahiran yang pencapaian hasil kinerjanya sebesar 56.21%. Hal ini dikarenakan pegawai 

tersebut merasa kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki dan tugas-

tugas yang dikerjakan tidak sesuai dengan kemampuannya. Dari indikator kemampuan 

administrasi, dikategorikan mempunyai kemampuan yang tidak baik karena pegawai tidak 

mampu dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

,yang disebabkan kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada untuk membantu 

pekerjaan. Dilihat dari indikator kemampuan teknis, dikategorikan mempunyai kemampuan 

yang tidak baik karena terdapat pegawai belum menguasai bidang elektronik seperti 

komputer sehingga pegawai tersebut memilih untuk menyelesaikan pekerjaan tidak 

menggunakan komputer untuk membantu pekerjaannya. 

3.2.3 Variabel Motivasi Kerja (X2) 

Penjelasan berikut ini merupakan penyajian data yang berkaitan dengan variabel motivasi 

kerja yang dimiliki oleh pegawai dalam melakukan tugas pokoknya yaitu memberikan 

pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam penelitian ini, indikator 

yang akan digunakan untuk mengukur motivasi kerja pegawai adalah sebagai berikut : 
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1. Motivasi Internal , terdiri dari : 

1. Kebutuhan akan prestasi 

Minat pegawai untuk meraih prestasi sesuai dengan kreativitas untuk mencapai 

prestasi kerja yang maksimal 

2. Kebutuhan akan afiliasi 

Minat pegawai untuk mempunyai hubungan dengan rekan kerja, atasan maupun 

bawahan dan minat pegawai memberi pujian kepada pegawai lainnya. 

3. Kebutuhan akan kekuasaan 

Minat pegawai untuk menjadi seorang pemimpin dalam unit tempat bekerja. 

2. Motivasi Eksternal, terdiri dari : 

1. Karakteristik-karateristik pekerjaan 

Kesesuaian pekerjaan yang diterima pegawai dengan keahlian yang dimiliki 

2. Kebijakan perusahaan atau instansi 

Adanya kebijakan atau aturan dari instansi yang mendukung kesejahteran 

pegawai 

3. Supervisi teknikal 

Adanya pelatihan yang diterima pegawai untuk menunjang pekerjaannya 

4. Gaji atau upah 

Besarnya gaji, tunjangan, dan imbalan yang diterima oleh pegawai sesuai dengan 

tupoksinya 

5. Hubungan antar perorangan 
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Adanya hubungan atau komunikasi yang tercipta antara atasan dan bawahan 

6. Tingkat kondisi kerja 

Kondisi dan budaya kerja yang terdapat di lingkungan tempat pegawai bekerja. 

Berikut ini akan disajikan data-data hasil penelitian mengenai motivasi kerja pegawai 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora : 

3.2.3.1 Minat pegawai untuk meraih prestasi sesuai dengan tugas 

Kebutuhan prestasi ini dapat mendorong seorang pegawai untuk mengembangkan kreativitas 

yang dimilikinya. Berikut ini adalah data-data yang disajikan mengenai kebutuhan akan 

prestasi. 

Tabel 3. 23  

Keinginan atau minat menjadi pegawai yang berprestasi 

No. Kategori Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Sangat minat 21 52.5 

2. Minat 18 45.0 

3. Tidak minat 1 2.5 

4. Sangat tidak minat 0 0 

 Jumlah 40 100 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 16 

 

Berdasarkan tabel frekuensi di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 21 responden (52.5%) 

menyatakan sangat minat menjadi pegawai yang berprestasi dan sebanyak 18 responden 

(45.0%) menyatakan minat untuk menjadi pegawai yang berprestasi dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya. Hal ini sesuai dengan jawaban responden bahwa, setiap pegawai pasti ingin 

berprestasi. Ingin menunjukkan menjadi pegawai yang berkompeten dan ahli dalam setiap 
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pekerjaannya. Selain itu, menjadi pegawai yang berprestasi menurut mereka selain dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan berkualitas dapat membantu sesama rekan kerja 

yang mengalami kesulitan. 

Sedangkan terdapat 1 responden (25%) yang menyatakan bahwa tidak minat menjadi 

pegawai yang berprestasi dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini menurut pegawai tersebut 

bahwa yang bagus dalam karirnya adalah tidak selalu mempunyai prestasi atau dedikasi 

dalam bekerja. Jadi mereka memilih menjadi pegawai yang biasa-biasa saja namun tetap 

mampu menyelesaikan pekerjaan. 

Tabel 3. 24  

Minat pegawai untuk berprestasi dalam tugas karena pembinaan penghargaan 

 

 

 

 

 

 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 17 

 

Berdasarkan tabel frekuensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa 6 responden (15%) 

menjawab sangat sesuai dengan pemberian penghargaan atau prestasi kerja kepada pegawai 

yang berprestasi. Kemudian sejumlah 15 responden (37.5%) menjawab penghargaan yang 

diberikan kepada pegawai yang berprestasi adalah sesuai. Menurut keterangan dari 

responden, mereka menerima apapun yang diberikan atau yang tidak diberikan oleh instansi 

tempat mereka bekerja. Walaupun tidak diberikan penghargaan atau prestasi kerja atas 

pekerjaan yang dilakukan mereka tetap bersemangat dan selalu memberikan hasil kerja yang 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat sesuai 6 15.0 

2. Sesuai 15 37.5 

3. Tidak sesuai 12 30.0 

4. Sangat tidak sesuai 7 17.5 

 Jumlah 40 100 
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maksimal. Para pegawai tersebut tidak mempermasalahkan mengenai pemberian 

penghargaan kepada mereka. Oleh karena itu, menurut mereka gaji yang diterima sudah 

cukup sesuai tanpa adanya penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan. 

Sedangkan sebanyak 12 responden (30.0%) menyatakan tidak sesuai atas penghargaan atau 

prestasi kerja dan 7 responden (17.5%) menyatakan sangat tidak sesuai. Menurut keterangan 

dari responden, selama mereka bekerja tidak pernah mendapat penghargaan apapun yang 

diberikan oleh pimpinan kepada mereka. Para pegawai merasa pekerjaan yang dilakukan 

tidak sebanding sehingga mereka kurang termotivasi dalam bekerja. Selain itu, walaupun 

melakukan pekerjaan di luar jam kerja tidak ada penghargaan yang diberikan kepada para 

pegawai. 

Tabel 3. 25  

Minat pegawai mengembangkan kreativitas dalam melakukan pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 18 

 

Pegawai yang kreatif akan selalu berusaha untuk melakukan suatu perbaikan, menyajikan 

sesuatu yang lebih kreatif dan inovatif. Seorang pegawai harus mengembangkan kreativitas 

yang dimiliki untuk menjalankan pekerjaannya agar lebih cepat dan tepat dalam 

menyelesaikan setiap pekerjaan. 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat sesuai 6 15.0 

2. Sesuai 27 67.5 

3. Tidak sesuai 7 17.5 

4. Sangat tidak sesuai 0 0 

 Jumlah 40 100 
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Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dapat dilihat bahwa terdapat 6 responden 

(15.0%) menjawab sangat sesuai dalam hal mengembangkan kreativitas yang dimiliki para 

pegawai dan sejumlah 27 responden (67.5%) menjawab sesuai untuk mengembangkan 

kreativitas yang dimiliki dalam setiap pekerjaannya. Hal ini didukung oleh kemauan pegawai 

untuk selalu berupaya mengembangkan seluruh kemampuan dan kreativitas yang mereka 

miliki. Para pegawai selalu berupaya selalu memberikan hasil yang terbaik untuk 

menyelesaikan pekerjaannya.  

Sedangkan terdapat 7 responden (17.5%) menyatakan tidak mampu mengembangkan 

kreativitas dalam setiap pekerjaannya. Hal ini dikarenakan pegawai terpaku pada aturan atau 

prosedur saja sehingga mereka bekerja sesuai dengan aturan yang ada, tidak memunculkan 

kreativitas yang mereka miliki. 

3.2.3.2 Minat pegawai untuk berhubungan ramah dan memberi pujian  

Kebutuhan afiliasi ini berkaitan dengan kebutuhan untuk diterima oleh orang lain dan 

kebutuhan akan rasa dihormati, karena sejatinya manusia merasa dirinya penting. Berikut ini 

adalah data hasil pengamatan di lapangan mengenai kebutuhan akan afiliasi : 

Tabel 3. 26 

Usaha berhubungan ramah dengan rekan kerja, atasan maupun dengan bawahan 
 

 

 

 

 

 

Sumber : kuesioner yang diolah 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat baik 16 40.0 

2. Baik 24 60.0 

3. Tidak baik 0 0 

4. Sangat tidak baik 0 0 

 Jumlah 40 100 
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Berhubungan  ramah dengan  rekan kerja , atasan maupun dengan bawahan adalah sangat 

penting di dalam lingkungan tempat bekerja. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas 

dapat dilihat bahwa 16 responden (40.0%) menyatakan sangat baik hubungannya dengan 

rekan kerja, atasan maupun dengan bawahan dan 24 responden (60.0%) menyatakan baik. 

Hal ini diperkuat dengan jawaban dari responden bahwa prinsip mereka bekerja adalah 

dengan berhubungan atau menjalin hubungan yang baik kepada sesama rekan kerja, atasan 

maupun kepada bawahan. Menurut mereka, pekerjaan yang dilakukan tidak akan sukses atau 

berhasil apabila tidak ada hubungan yang baik di dalam lingkungan tempat bekerja. Hal ini 

lah yang menjadikan mereka lebih nyaman dengan suasana kantor sehingga merasa lebih 

betah bekerja dengan sesama rekan kerja, atasan maupun dengan bawahan. 

Tabel 3. 27  

Minat pegawai memberi pujian kepada pegawai lainnya  
 

 

 

 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 20 

Memberikan pujian kepada pegawai lainnya adalah untuk memotivasi satu sama lain, agar 

mereka lebih bersemangat dalam bekerja dan menjalin hubungan lebih baik lagi antar sesama 

rekan kerja. Berdasarkan tabel frekuensi di atas dapat dilihat bahwa 7 responden (12.5%) 

menyatakan sangat baik dalam memberikan pujian kepada pegawai lainnya untuk 

meningkatkan semangat bekerja dan sejumlah 21 responden (52.5%) menyatakan baik dalam 

memberikan pujian kepada pegawai lainnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan responden 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat baik 7 17.5 

2. Baik  21  52.5 

3. Tidak baik 12 30.0 

4. Sangat tidak baik 0 0 

 Jumlah 40 100 
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bahwa saling memberikan pujian harus tetap ada untuk menyemangati pegawai satu sama 

lain. Selain itu, memberikan pujian dapat mempererat hubungan diantara pegawai agar 

mereka lebih bisa bekerja sama dengan pegawai baru maupun pegawai lama. Jadi, mereka 

saling memberikan support satu sama lain , baik itu berupa pujian ataupun semangat bekerja. 

Sedangkan terdapat 12 responden (30.0%) yang menyatakan bahwa mereka tidak baik dalam 

memberikan pujian kepada pegawai lainnya untuk meningkatkan semangat bekerja. Menurut 

mereka, hal ini dikarenakan ada beberapa pegawai yang kurang akrab dengan pegawai 

lainnya sehingga lebih memilih bekerja sendiri-sendiri. Dalam hal ini pegawai tersebut 

jarang memberikan pujian terhadap pegawai lainnya. Semangat bekerja diperoleh dari dalam 

dirinya sendiri untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. 

3.2.3.3 Minat pegawai untuk menjadi seorang pemimpin 

Kebutuhan ini merupakan daya penggerak yang mampu memotivasi sesorang untuk 

mendapatkan kekuasaan ataupun kedudukan yang terbaik dalam suatu organisasi. Berikut ini 

disajikan data-data hasil pengamatan di lapangan tentang kebutuhan akan kekuasaan adalah 

sebagai berikut ini : 

Tabel 3. 28  

Minat pegawai menjadi seorang pemimpin dalam unit kerja 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat ingin 8 20.0 

2. Ingin 24 60.0 

3. Tidak ingin 8 20.0 

4. Sangat tidak ingin 0 0 

 Jumlah 40 100 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 21 

 



 

114 
 

Dari tabel distribusi frekuensi jawaban responden di atas, dapat dilihat bahwa 8 responden 

(20.0%) menjawab sangat ingin menjadi seorang pemimpin dalam unti kerja dan 

24responden (60.0%) menyatakan ingin untuk menjadi seorang pemimpin dalam unit kerja. 

Hal ini diperkuat dari jawaban responden bahwa para pegawai tersebut mempunyai 

keinginan untuk menjadi seorang pemimpin, karena menurut mereka setiap orang 

mempunyai hak untuk menjadi seorang pemimpin dalam unit kerja. Selain itu,mereka 

berpendapat bahwa setiap pegawai juga mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin. 

Sedangkan sejumlah 8 responden (20.0%) menjawab tidak ingin menjadi seorang pemimpin 

dalam unit kerja. Hal ini menurut responden bahwa, mereka merasa nyaman dengan jabatan 

yang dimiliki saat ini. Belum ingin untuk menjadi seorang pemimpin dalam unit kerjanya, 

karena mereka merasa menjadi seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang lebih 

besar. Oleh karena itu, mereka kurang memiliki keinginan untuk menjadi seorang pemimpin. 

3.2.3.4 Kesesuaian pekerjaan dengan keahlian yang dimiliki pegawai 

Pada indikator karakteristik pekerjaan ini dapat dilihat dari kesesuaian pekerjaan yang 

diterima oleh pegawai dengan skill atau keahlian yang dimiliki oleh pegawai tersebut. 

Adapun data yang dihasilkan di lapangan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut ini : 
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Tabel 3. 29  

Kesesuain jenis pelayanan dengan keahlian pegawai 

No. Kategori Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Sangat sesuai 3 7.5 

2. Sesuai 27 67.5 

3. Tidak sesuai 9 22.5 

4. Sangat tidak sesuai 1 2.5 

 Jumlah 40 100 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 22 

Dari tabel distribusi frekuensi di atas dapat dilihat jawaban dari responden bahwa, terdapat 3 

responden (7.5%) yang menyatakan bahwa antara pekerjaan yang diterima pegawai dengan 

keahlian yang dimiliki sangat sesuai dan sejumlah 27 responden (67.5%) menyatakan bahwa 

pekerjaan yang diterima pegawai sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan responden bahwa bidang pekerjaan yang sedang dikerjakan saat ini telah 

sesuai dengan keahlian yang dimiliki pegawai, pekerjaan mereka telah sesuai dengan tingkat 

pendidikan yang dimiliki sehingga mereka cocok dan sesuai dengan bidang pekerjaan yang 

dilakukan. Selain tingkat pendidikan yang telah dimiliki para pegawai tersebut, mereka 

mendapatkan pelatihan untuk menunjang keahlian yang telah dimiliki sebelumnya. Oleh 

karena itu, mereka merasa sesuai antara pekerjaan yang diteriam dengan keahlian yang 

dimiliki. 

Sedangkan 9 responden (22.5%) menyatakan bahwa antara pekerjaan yang diterima dengan 

keahlian yang dimilki tidak sesuai dan sebanyak 1 responden (2.5%) menyatakan sangat 

tidak sesuai. Hal ini berdasarkan jawaban dari responden bahwa mereka mempunyai tingkat 

pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang pekerjaan, misalnya terdapat pegawai yang 
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mempunyai tingkat pendidikan lulusan Sains sehingga merasa kurang sesuai untuk bekerja di 

Dispendukcapil. 

3.2.3.5 Kebijakan perusahaan atau instansi 

Kebijakan ini dapat mendukung kesejahteraan pegawai dalam bekerja sehingga para pegawai 

dapat termotivasi dengan adanya kebijakan yang ada pada instansi atau perusahaan tempat 

mereka bekerja. Berikut adala data yang disajikan mengenai hal tersebut : 

Tabel 3. 30  

Kebijakan perusahaan atau instansi yang mendukung kesejahteraan pegawai 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat mendukung 7 17.5 

2. Mendukung 20 50.0 

3. Tidak mendukung 13 32.5 

4. Sangat tidak mendukung 0 0 

 Jumlah 40 100 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 23 

Berdasarkan data tabel frekuensi di atas dapat diketahui bahwa 7 responden (17.5%) 

menyatakan sangat mendukung dengan adanya kebijakan dari instansi mengenai 

kesejahteraan pegawai dan sebanyak 20 responden (50.0%) menyatakan mendukung dengan 

adanya kebijakan tersebut. Hal ini diperkuat dengan jawaban dari responden bahwa mereka 

mendukung apapun yang menjadi kebijakan dari intansi mengenai kesejahteraan pegawai, 

karena  kebijakan tersebut bersifat resmi dari pemerintah. Selain itu, mereka mendukung 

kebijakan dari instansi karena mereka percaya bahwa yang dilakukan instansi adalah untuk 

kesejahteraan para pegawainya agar menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Sedangkan 

terdapat 13 responden (32.5%) menyatakan tidak mendukung dengan kebijakan dari instansi, 
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karena mereka menganggap bahwa kebijakan tersebut kurang memberikan kesejahteraan 

bagi para pegawai. 

3.2.3.6 Pelatihan yang diterima pegawai 

Pada indikator ini berkaitan dengan pelatihan yang diterima oleh pegawai saat bekerja 

dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas yang dimiliki pegawai tersebut. Di 

bawah ini disajikan data mengenai supervisi teknikal : 

Tabel 3. 31  

Pelatihan yang diterima pegawai  

No. Kategori Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Sangat sesuai 6 15.0 

2. Sesuai 26 65.0 

3. Tidak sesuai 8 20.0 

4. Sangat tidak sesuai 0 0 

 Jumlah 40 100 

 Sumber : diolah dari pertanyaan no. 24 

Berdasarkan tabel frekuensi tersebut di atas dapat dilihat bahwa 6 responden (15.0%) 

menyatakan bahwa pelatihan yang diterima pegawai berkaitan dengan peningkatan 

kemampuan teknis untuk menunjang pekerjaannya sangat sesuai dan sejumlah 26 responden 

(65.0%) menyatakan sesuai. Hal ini berdasarkan jawaban dari responden bahwa sebagian 

besar pegawai telah melakukan pelatihan untuk menunjang keahlian yang dimiliki. Pelatihan 

yang diberikan telah sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sehingga akan menambah 

kemampuan yang mereka miliki untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. 

Misalnya bidang data dan informasi salah satu pegawainya telah mengikuti pelatihan 

ADB(Administrasi Database dan SIAK). Sedangkan 8 responden (20.0%) menyatakan 
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bahwa pelatihan yang diterima pegawai tidak sesuai. Hal ini dikarenakan pelatihan yang 

diterima kurang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Sehingga mereka tidak bisa 

mengembangkan kemampuannya. 

3.2.3.7 Besarnya gaji, tunjangan, dan imbalan yang diterima pegawai 

Pada indikator ini, meliputi besarnya gaji yang diterima oleh pegawai. Selain gaji yang 

diberikan terdapat tunjangan yang diterima oleh pegawai berdasarkan tupoksinya dan 

imbalan yang diberikan kepada pegawai setelah menyelesaikan tugas atau pekerjaannya di 

luar jam kerja. Data-data tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :  

Tabel 3. 32  

Besarnya gaji yang diterima pegawai sesuai dengan pekerjaan 

No. Kategori Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Sangat sesuai 0 0 

2. Sesuai 28 70.0 

3. Tidak sesuai 12 30.0 

4. Sangat tidak sesuai 0 0 

 Jumlah 40 100 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 25 

Dari tabel distribusi frekuensi di atas dapat dilihat bahwa besarnya gaji yang diterima oleh 

pegawai, sejumlah 2 responden (5.0%) menyatakan sangat sesuai dan 26 responden (65.0%) 

menjawab sesuai dengan gaji yang diterima pegawai. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa 

sebagian besar pegawai telah merasa puas dan sesuai terhadap jumlah gaji yang diterima. 

Menurut mereka, gaji yang diterimanya selama ini telah cukup dan mampu memenuhi 

kebutuhan mereka sehari-hari. Pekerjaan yang dilakukan dengan gaji yang diterima telah 
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sesuai sehingga mereka merasa cukup. Kemudian, alasan lain yaitu bahwa gaji yang mereka 

terima telah diatur dan disesuaikan dengan pekerjaannya. 

Sedangkan 12 responden (30.0%) menyatakan bahwa gaji yang diterima pegawai tidak 

sesuai. Hal ini berdasarkan jawaban dari responden bahwa apabila dibandingan dengan 

instansi lain gaji yang diterima lebih sedikit. Selain itu, menurut mereka bahwa gaji yang 

diterima kurang sesuai karena terkadang mereka lembur sehingga merasa kurang sesuai 

dengan pekerjaan yang dilakukan. 

Tabel 3. 33  

Besarnya tunjangan yang diterima pegawai sesuai dengan tupoksinya 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat sesuai 0 0 

2. Sesuai 24 60.0 

3. Tidak sesuai 13 32.5 

4. Sangat tidak sesuai 3 7.5 

 Jumlah 40 100 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 26 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 24 (60.0%) 

responden menyatakan sesuai dengan tunjangan yang diterima oleh pegawai. Alasan yang 

diberikan oleh responden adalah mereka merasa cukup dengan tunjangan yang diterima dan 

tunjangan tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Menurut mereka, tupoksi yang ada dengan 

tunjangan yang diberikan telah sesuai. Selain itu, tunjangan yang diberikan kepada para 

pegawai sudah merata sehingga mereka merasa adil dan sesuai dengan apa yang telah 

diberikan. 
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Sedangkan sebanyak 13 responden (32.5%) menyatakan bahwa tunjangan yang diberikan 

tidak sesuai dan 3 responden (7.5%) menyatakan sangat tidak sesuai mengenai tunjangan 

yang diterima pegawai berdasarkan tupoksi yang ada. Menurut jawaban dari responden , 

bahwa tupoksi yang mereka kerjakan baik berat maupun ringan tunjangan yang diberikan 

tidak adil. Mereka merasa tidak cukup dengan apa yang telah dikerjakan. 

Tabel 3. 34  

Imbalan yang diberikan setelah menyelesaikan tugas di luar jam kerja 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat sesuai 2 5.0 

2. Sesuai 21 52.5 

3. Tidak sesuai 17 42.5 

4. Sangat tidak sesuai 0 0 

 Jumlah 40 100 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 27 

 

Berdasarkan tabel frekuensi di atas , jawaban dari responden menyatakan bahwa 2 responden 

(5.0%) menjawab sangat sesuai imbalan yang diberikan kepada pegawai setelah 

menyelesaikan tugas di luar jam kerja. Kemudian 21 responden (52.5%) menyatakan bahwa 

sesuai dengan imbalan yang diberikan setelah menyelesaikan tugas di luar jam kerja yang 

telah ditentukan. Hal ini dikarenakan mereka sudah merasa puas dengan gaji yang diberikan 

dan alasan lainnya yaitu gaji yang mereka peroleh telah sesuai dengan ketentuan daerah. 

Sehingga mereka merasa sesuai cukup untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, para pegawai 

merasa sesuai karena itu memang pekerjaan yang harus mereka selesaikan sesuai dengan 

tanggung jawab dengan baik dan ikhlas. 
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Sedangkan 17 responden (42.5%) menyatakan bahwa imbalan yang diterima pegawai setelah 

menyelesaikan tugas di luar jam kerja tidak sesuai. Hal ini dikarenakan saat para pegawai 

tersebut melakukan lembur, mereka tidak mendapatkan uang lembur. Para pegawai tersebut 

terkadang lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingg mereka merasa tidak sesuai 

antara pkerjaan yang dilakukan dengan imbalan yang diterima nya. 

3.2.3.8 Hubungan antar perorangan  

Hubungan antar perorangan meliputi hubungan yang terjalin antara atasan dan bawahan 

dalam berkomunikasi dalam lingkungan kerja. Jika hubungan yang tercipta antara atasan dan 

bawahan terjalin dengan harmonis maka dapat memotivasi para pegawai untuk bekerja lebih 

baik dan merasa nyaman. Berikut data yang disajikan di lapangan mengenai hubungan antar 

perorangan : 

Tabel 3. 35  

Hubungan antara atasan dengan bawahan dalam berkomunikasi 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat baik 6 15.0 

2. Baik 32 80.0 

3. Tidak baik 2 5.0 

4. Sangat tidak baik 0 0 

 Jumlah 40 100 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 28 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat yaitu 6 responden (15.0%) menyatakan bahwa 

hubungan yang tercipta antara atasan dan bawahan dalam berkomunikasi sangat  baik dan 32 

responden (80.0%) menyatakan hubungan yang tercipta baik. Sedangkan 2 responden (5%) 
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menyatakan hubungan yang tercipta antara atasan dan bawahan dalam berkomunikasi tidak 

baik. Sebagian besar responden menjawab bahwa hubungan antara atasan dan bawahan 

dalam berkomunikasi baik yaitu ditunjukkan dengan sikap kekeluargaan yang terjalin 

diantara mereka. Atasan bersikap ramah terhadap bawahan sehingga komunikasi yang 

terjalin berjalan dengan baik. Sedangkan 2responden (5.0%) menjawab mempunyai 

hubungan yang tidak baik dikarenakan pegawai tersebut terkadang mempunyai rasa tidak 

enakan terhadap atasan nya. 

3.2.3.9 Kondisi dan budaya kerja  

Kondisi kerja dalam hal ini meliputi kenyamanan pegawai berada di lingkungan tempat 

mereka bekerja. Selain kenyamanan tempat bekerja juga berkaitan dengan budaya kerja yang 

tercipta dalam lingkungan kerja. Adapun data-data yang diperoleh di lapangan adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3. 36  

Budaya kerja yang tercipta di lingkungan tempat pegawai bekerja 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat baik 21 52.5 

2. Baik 19 47.5 

3. Tidak baik 0 0 

4. Sangat tidak baik 0 0 

 Jumlah 40 100 

Sumber : diolah dari pertanyaan no. 29 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 21 responden (52.5%) menjawab sangat 

baik dalam hal budaya kerja yang tercipta di lingkungan tempat mereka bekerja dan 19 

responden (47.5%) menyatakan bahwa budaya kerja yang tercipta di lingkungan tempat 
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bekerja baik. Hal ini diperkuat dengan pernyataan responden , yaitu mereka mempunyai 

sikap saling menghormati satu sama lain. Saling memberi perhatian jika terdapat pegawai 

yang sedang kesusahan. Serta budaya kerja yang tercipta sesuai dengan etika dan aturan yang 

berlaku, sehingga para pegawai tersebut berperilaku dengan baik yang dapat menciptakan 

suasana budaya kerja yang baik pula. Hal ini tentu dapat memotivasi pegawai agar dapat 

bekerja lebih baik lagi. 

Tabel 3. 37  

Pegawai merasakan kondisi yang aman dan nyaman dalam bekerja 

No. Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. Sangat nyaman 26 65.0 

2. Nyaman 14 35.0 

3. Tidak nyaman 0 0 

4. Sangat tidak nyaman 0 0 

 Jumlah 40 100 

 Sumber : diolah dari pertanyaan no. 30 

 

Dari tabel distribusi frekuensi jawaban dari responden di atas dapat diketahui bahwa 26 

responden (65.0%) menyatakan sangat nyaman dan dengan kondisi yang ada dan 14 

responden (35.0%) menyatakan nyaman dan aman dalam bekerja di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Alasan dari responden antara lain yaitu, mereka 

merasa nyaman dengan ruangan yang mereka tempati untuk bekerja. Selain itu, mereka juga 

merasa tenang dan aman bekerja di kantor. Hal ini dikarenakan keadaan ruangan yang cukup 

mendukung pegawai dalam bekerja, seperti kebersihan ruangannya serta beberapa fasilitas 

kantor seperti komputer untuk menunjang pekerjaan mereka. 
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3.2.3.10 Rekapitulasi Variabel Motivasi Pegawai (X2) 

Berdasarkan penelitian dan data-data yang disajikan di atas , maka dapat diketahui masing-

masing skor untuk variabel motivasi pegawai dari jumlah pertanyaan di atas. 

Untuk memberikan skor atau penilaian terhadap motivasi pegawai, maka mengklasifikasikan 

jawaban-jawaban dari pegawai dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

I = 
R

K
 

Keterangan : 

I = Interval Kelas 

R = Rentang, yaitu skor tertinggi dikurangi skor terendah 

K = Jumlah interval kelas 

Dalam penelitian ini, kinerja pegawai terdiri dari enam item pertanyaan. Untuk 

masing-masing pertanyaan mempunyai bobot nilai, yaitu antara 4-1. 

Skor dari masing-masing pertanyaan akan dijumlahkan untuk mendapatkan skor 

gabungan. Setelah mendapatkan skor gabungan, kemudian diklasifikasikan ke dalam 

empat kategori. Berdasarkan pada lampiran, diketahui bahwa akumulasi dari dua 

puluh lima (25) pertanyaan tentang motivasi pegawai terdapat nilai terendah 36 dan 

nilai tertinggi 55. Dari angka tersebut , maka dapat diketahui bahwa interval kelas 

dari kinerja pegawai adalah sebagai berikut ini : 

I = 
R

K
 

I = 
19

4
 I = 4.75 
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Berdasarkan pada interval kelas di atas, maka kategori antar kelas adalah sebagai 

berikut : 

1. Kategori Sangat Baik dengan interval skor : 50.26 - 55 

2. Kategori Baik dengan interval skor  : 45.6– 50.25 

3. Kategori Tidak Baik dengan interval skor : 40.76– 45.5 

4. Kategori Sangat Tidak Baik dengan interval : 36 – 40.75 

Sesuai dengan kategori tersebut di atas maka dibuat tabel rekapitulasi 4 kategori 

untuk variabel motivasi pegawai (X2), yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3. 38 

Rekapitulasi Motivasi Pegawai (X2) 

No. Kategori Skor Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Sangat tinggi 50.26 – 55 4 10.0 

2. Tinggi 45.6 – 50.25 16 40.0 

3. Rendah 40.76 – 45.5 14 35.0 

4. Sangat rendah 36 – 40.75 6 15.0 

 Jumlah  40 100 

    Sumber : diolah dari pertanyaan motivasi pegawai (x2) 

Dari rekapitulasi hasil pengamatan motivasi kerja pegawai dapat diketahui bahwa 4 

responden (10.0%) dikategorikan mempunyai motivasi kerja pegawai sangat tinggi, 16 

responden (40%) dikategorikan mempunyai motivasi kerja pegawai tinggi, 14 responden 

(35.0%) dikategorikan mempunyai motivasi kerja pegawai rendah, dan 6 responden (15.0%)  

dikategorikan mempunyai motivasi kerja pegawai sangat rendah. Dari tabel rekapitulasi 

motivasi kerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dalam 
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kategori tinggi. Hal ini berdasarkan pada jawaban dari responden pada indikator karakteristik 

pekerjaan, hubungan antar perorangan, dan kondisi kerja. 

Selanjutnya, dari 4 kategori di atas, digunakan pengelompokkan secara lebih sederhana 

dengan ukuran yang sama yaitu di elaborasi menjadi 2 kategori : tinggi dan rendah. Sesuai 

dengan kategori tersebut maka kategori untuk variabel motivasi (X2), yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3. 39 

Elaborasi Motivasi Pegawai (X2) 

No. Kategori Frekuensi Persentase 

1. Tinggi 20 50.0% 

2. Rendah 20 50.0% 

 Jumlah 40 100% 

Sumber : diolah dari pertanyaan motivasi pegawai (x2) 

Dari rekapitulasi hasil di atas dapat ditunjukkan bahwa sebanyak 20 responden (50%) 

dikategorikan mempunyai motivasi yang tinggi,  dilihat dari indikator kebutuhan akan 

prestasi salah satunya adalah minat pegawai untuk berprestasi karena pembinaan 

penghargaan ,dikategorikan motivasi tinggi karena sikap atau perilaku mereka yang 

menerima apapun yang telah diatur sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Tunjangan, 

gaji, dan imbalan yang diperoleh telah diatur sehingga mereka menerima apa yang telah 

menjadi ketentuan, sehingga mereka merasa cukup dengan tunjangan ataupun imbalan yang 

diterima. Dilihat dari indikator kebutuhan akan ailiasi, motivasi tinggi karena pegawai 

saling memberikan pujian harus tetap ada untuk menyemangati pegawai satu sama lain. 

Dilihat dari indiktor karakteristik pekerjaan,motivasi tinggi karena mereka mendapatkan 

pelatihan untuk menunjang keahlian yang telah dimiliki sebelumnya. 
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Sedangkan sebanyak 20 responden (50.0%) dapat dikategorikan memiliki motivasi yang 

rendah, karena tidak adanya penghargaan yang diberikan atas pencapaian kinerja yang baik 

sehingga dapat menyebabkan motivasinya rendah. Selain itu, kurang sesuai nya imbalan dan 

tunjangan yang diterima pegawai dalam bekerja sehingga mereka merasa kurang termotivasi 

untuk menyelesaikan pekerjaan. Menurutnya, pegawai-pegawai yang mempunyai beban 

kerja yang lebih tidak diberikan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini dapat 

mempengaruhi motivasi dari pegawai tersebut menjadi rendah, karena beberapa dari mereka 

terkadang lembur untuk menyelesaikan pekerjaan tetapi, mereka merasa kurang termotivasi 

akibat tidak sesuainya imbalan dan tunjangan yang diberikan. Dari indikator kebutuhan akan 

afiliasi dikategorikan motivasi rendah karena beberapa pegawai kurang akrab dengan 

pegawai lainnya sehingga lebih memilih bekerja sendiri-sendiri. Pada indikator karakteristik 

pekerjaan, motivasi rendah karena beberapa pegawai belum mengikuti diklat yang sesuai 

dengan pekerjaan sehingga mereka tidak bisa mengembangkan keahlian yang dimiliki. 

3.3 Analisis dan interpretasi hasil penelitian 

Dalam penelitian tentang “Hubungan Kemampuan dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora”, peneliti menggunakan teknik 

analisa data statistic non parametric. Sedangkan untuk alat uji statistic nya yang digunakan 

untuk menguji hipotesis tersebut adalah dengan menggunakan crosstab, koefisien korelasi 

rank Kendall Tau, koefisien konkordasi Kendall dan koefisien determinasi dengan program 

SPSSS (Statistical Products and Service Solutions) 
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3.3.1 Analisis Hubungan antara Kemampuan (X1) dengan Kinerja Pegawai (Y) Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. 

1. Crosstab. Digunakan dengan menyajikan data dalam bentuk tabulasi, dimana meliputi 

baris dan kolom. Dengan analisis crosstab berdasarkan pada kuesioner, maka akan diperoleh 

kesimpulan mengenai hubungan antara dua variabel tersebut. 

Tabel 3. 40  

Tabel silang hubungan antara Kemampuan dengan Kinerja Pegawai 
X1 * Y Crosstabulation 

Kemampuan (X1) 

Kinerja (Y) 

Total 
Sangat Tidak 

Baik Tidak Baik Baik Sangat Baik 

X
1 
Sangat Tidak Mampu Count 0 0 2 0 2 

% of Total 
0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 5.0% 

Tidak mampu Count 
3 8 2 2 15 

% of Total 
7.5% 20.0% 5.0% 5.0% 37.5% 

Mampu Count 
0 6 10 4 20 

% of Total 
0.0% 15.0% 25.0% 10.0% 50.0% 

Sangat Mampu Count 
0 0 0 3 3 

% of Total 
0.0% 0.0% 0.0% 7.5% 7.5% 

Total Count 3 14 14 9 40 

% of Total 
7.5% 35.0% 35.0% 22.5% 100.0% 

  Sumber : kuesioner yang diolah 

 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa adanya kecenderungan hubungan antara kemampuan 

(X1) dengan kinerja pegawai (Y) dengan uraian sebagai berikut : 

1. Dari 40 responden, kemampuan dengan kategori sangat mampu yang berhubungan 

dengan kinerja pegawai sangat baik yaitu berjumlah 3 responden (7.5 %). 
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2. Dari 40 responden, kemampuan dengan kategori mampu yang berhubungan dengan 

kinerja pegawai baik yaitu berjumlah 10 responden (25.0%). 

3. Dari 40 responden, kemampuan dengan kategori tidak mampu yang berhubungan 

dengan kinerja pegawai tidak baik yaitu berjumlah 8 responden (20%). 

4. Dari 40 responden, terdapat kemampuan dengan kategori tidak mampu tetapi kinerja 

nya kategori baik berjumlah 2 responden (5%) dan kemampuan dengan kategori tidak 

mampu tapi mempunyai kinerja yang sangat baik berjumlah 2 responden (5%).  

5. Dari 40 responden, terdapat kategori kemampuan sangat tidak mampu tetapi kinerja 

nya baik berjumlah 2 responden (5%). Kategori tidak mampu tetapi kinerjanya baik 

juga berjumlah 2 responden (5%). Serta kategori tidak mampu tetapi kinerjanya baik 

juga berjumlah 2 responden (5%). Hal ini dikarenakan selain dipengaruhi oleh 

kemampuan, kinerja pegawai juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan fasilitas 

kerja. 

Dari tabel silang diatas kemudian di elaborasi menjadi 2 kategori yaitu baik dan tidak baik 

maka akan diperoleh kesimpulan mengenai hubungan antara dua variabel sebagai berikut : 
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Tabel 3. 41 

Tabel silang hubungan antara Kemampuan dengan Kinerja Pegawai 

X1 * Y Crosstabulation 

Kemampuan (X1) 

Kinerja (Y) 

Total Tidak Baik Baik 

X1 Tidak Baik Count 11 6 17 

% of Total 27,5% 15,0% 42,5% 

Baik Count 6 17 23 

% of Total 15,0% 42,5% 57,5% 

Total Count 17 23 40 

% of Total 42,5% 57,5% 100,0% 

Sumber : kuesioner yang diolah 

 

Pada tabel silang diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai menyatakan 

kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora baik, hal ini 

didukung dengan jawaban dari responden sebanyak 23 responden menjawab baik, yang 

dikontribusi dari kemampuan kerja tidak baik sebanyak 6 responden yang menyatakan tidak 

baik, 17 responden menyatakan kemampuan kerja baik. Pegawai mempunyai kinerja yang 

baik karena , masing-masing dari pegawai tersebut telah patuh terhadap SOP yang mengatur 

berbagai pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. 

Hal ini sesuai dengan Keith Davis dalam Mangkunegara (2013:13) bahwa salah satu faktor 

yang mempengaruhi kinerja adalah kemampuan kerja, dimana kemampuan individu tersebut 

dapat berupa kemampuan interaksi, kemampuan konseptual, dan kemampuan teknis yang 

ketiganya tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas setiap pegawai dalam suatu 

organisasi. Ketiga kemampuan tersebut dapat berguna juga untuk meningkatkan kualitas dan 

kunatitas dari setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu, mereka 
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bekerja sesuai SOP yang telah di atur sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang baik 

kepada masyarakat. Sedangkan beberapa pegawai mempunyai kinerja yang kurang baik 

dikarenakan mereka kurang memahami SOP yang ada sehingga pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat kurang maksimal yaitu dengan pemberian informasi yang kurang lengkap 

kepada masyarakat mengenai berkas-berkas yang harus dibawa.  

Kemudian untuk kemampuan pegawai sebagian besar menyatakan kemampuan 

pegawai baik, hal ini dapat dilihat dari 23 responden yang dikontribusi dari 17 responden 

menyatakan baik, 6 responden yang menyatakan tidak baik. Sebanyak 17 responden 

menyatakan kemampuan pegawai tidak baik yang dikontribusi dari 11 responden 

menyatakan kinerja tidak baik dan 6 responden menyatakan kinerja pegawai baik. Sebagian 

besar pegawai mempunyai kemampuan yang baik, karena mereka didukung dengan keahlian 

yang dimiliki dengan latar belakang pendidikan yang sesuai sehingga pegawai dapat 

mematuhi SOP pelayanan yang ada. Selain itu, kemampuan juga ditunjang dengan adanya 

pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai..Tetapi, ada beberapa pegawai yang 

mempunyai kemampuan kurang baik. Hal ini dikarenakan pegawai belum bisa melaksanakan 

tugasnya secara maksimal dalam pencapaian target kinerja yaitu 100%, dengan alasan 

pendidikan mereka kurang sesuai dengan pekerjaan yang dibebankan sehingga pekerjaan 

tersebut tidak bisa maksimal. 

 Dapat diketahui bahwa konsentrasi terbesar pada kemampuan kerja baik dan kinerja 

pegawai yaitu sebanyak 17 responden (42.5%) , hal ini berarti ada kecenderungan yang 
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hubungan positif karena, pada titik diagonal memiliki nilai persentase paling besar. Semakin 

baik kemampuannya maka semakin baik pula kinerja pegawai. 

Setelah diketahui dari crosstab menunjukkan adanya titik diagonal yang berarti ada 

hubungan , kemudian dapat dianalisis korelasi Kendall Tau. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui derajat hubungan yang dinyatakan dengan r dan dinyatakan sebagai koeisien 

korelasi. 

2.Koefisien Korelasi rank Kendall Tau 

Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur hubungan antara Kemampuan (X1) dengan 

variabel Kinerja Pegawai (Y). Untuk melihat interpretasi koefisien korelasi akan 

menggunakan pedoman di bawah ini : 

Tabel 3. 42 

Tabel Pedoman Interpretasi Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Lemah 

0,20-0,399 Lemah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

 Sumber : Sugiyono,2012:204 

 

Kemudian hasil uji korelasi rank kendall tau dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 3. 43  

Koefisien Korelasi Rank Kendall Tau Kemampuan dengan Kinerja Pegawai 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan Tabel 3.39 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari 

kemampuan terhadap kinerja pegawai sebesar 0.001 yaitu kurang dari 0.01. Untuk 

mengetahui adanya keeratan hubungan antara kedua variabel dapat dilihat dari nilai 

correlation coefficient. Nilai correlation coefficient pada kendall tau yaitu sebesar 0.418, 

dimana 0.418 terletak diantara 0.40-0.599 yang hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang 

sedang antara kemampuan dan kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Blora. 

Hasil perhitungan koefisien korelasi rank kendall tau kemudian di uji signifikansinya dengan 

menggunakan uji Z dengan perhitungan sebagai berikut ini : 

z = 
 

√
       

       

 

z = 
  41 

√
         

          

    

z = 
  41 

√
   

     

 z = 3.8 

Dari perhitungan di atas diperoleh z hitung sebesar 3.8 dengan menggunakan taraf 

signifikansi 5% hal ini berarti bahwa, z hitung > z tabel atau 3.8 > 1.96 

 
Correlations 

 Y X1 

Kendall's tau_b Y Correlation Coefficient 1.000 .418
**
 

Sig. (2-tailed) . .001 

N 40 40 

X1 Correlation Coefficient .418
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .001 . 

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 
 
 



 

134 
 

 Hubungan yang ada antara kemampuan dan kinerja pegawai yaitu positif dan tingkat 

keeratannya yaitu sedang. Hal ini dapat dilihat dari hasil korelasi kendall tau dengan nilai 

correlation coefficient sebesar 0.418 dan z hitung sebesar 3.8 dan lebih besar dari z tabel 

yaitu 1.96. Hal ini berarti bahwa jika kemampuan pegawai tinggi maka kinerja pegawai juga 

baik atau meningkat. Dengan demikian, secara statistik hipotesis yang menyatakan ada 

hubungan antara kemampuan dan kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Blora dapat diterima. 

Kemudian, untuk mengetahui besarnya pengaruh yang diberikan kemampuan terhadap 

kinerja pegawai yaitu dihitung dengan menggunakan koefisien determinasi (KD). Koefisien 

determinasi ini menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel (variabel X) terhadap 

naik/turunnya (variasi) nilai variabel lainnnya (variabel Y). Adapun besarnya nilai koefisien 

determinasi (KD) dapat dihitung sebagai berikut: 

KD X1 = r
2
 X1 x 100% 

  = 0,418
2 

x 100% 

  = 17.5% 

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas dapat diartikan bahwa nilai koefisien determinasi 

(KD) kemampuan dengan kinerja pegawai adalah sebesar 17.5%. Hal ini berarti besarnya 

pengaruh yang diberikan oleh kemampuan terhadap kinerja pegawai sebesar 17.5%. 

Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 82.5% merupakan variabel lain selain kemampuan. Faktor 
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lain yang mempengaruhi kinerja menurut menurut A. Dale Timple (dalam Mangkunegara 

2014:15)kemampuan, lingkungan,perilaku, sikap, fasilitas kerja. 

3.3.2 Analisis hubungan antara Motivasi (X2) dengan Kinerja Pegawai (Y) 

1.Crosstab. Digunakan dengan menyajikan data dalam bentuk tabulasi, dimana meliputi baris 

dan kolom. Dengan analisis crosstab berdasarkan pada kuesioner, maka akan diperoleh 

kesimpulan mengenai hubungan antara dua variabel tersebut. 

Tabel 3. 44  

Tabel silang hubungan antara Motivasi dengan Kinerja Pegawai 

 

 Sumber : kuesioner yang diolah 

Tabel 3.38 yaitu menunjukkan adanya titik diagonal adanya kecenderungan hubungan antara 

motivasi (X2) dengan kinerja pegawai (Y) secara konsisten dengan penjelasan sebagai 

berikut : 

X2 * Y Crosstabulation 

Motivasi X2 

Kinerja (Y) 

Total 

Sangat 

Tidak Baik Tidak Baik Baik 

Sangat 

Baik 

X2 Sangat Rendah Count 2 3 1 0 6 

% of Total 5.0% 7.5% 2.5% 0.0% 15.0% 

Rendah Count 0 6 6 2 14 

% of Total 0.0% 15.0% 15.0% 5.0% 35.0% 

Tinggi Count 1 5 7 3 16 

% of Total 2.5% 12.5% 17.5% 7.5% 40.0% 

Sangat Tinggi Count 0 0 0 4 4 

% of Total 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 10.0% 

Total Count 3 14 14 9 40 

% of Total 7.5% 35.0% 35.0% 22.5% 100.0% 
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1. Dari 40 responden, motivasi dengan kategori sangat tinggi yang berhubungan dengan 

kinerja pegawai dengan kategori sangat baik yaitu berjumlah 4 responden (10%). 

2. Dari 40 responden, motivasi dengan kategori tinggi yang berhubungan dengan kinerja 

pegawai dengan kategori baik berjumlah 7 responden (17.5%) dan dengan kategori 

sangat baik berjumlah 3 responden (7.5%) 

3. Dari 40 responden , motivasi dengan kategori rendah yang berhubungan dengan 

kinerja pegawai tidak baik yaitu berjumlah 6 responden (15%) dan motivasi dengan 

kategori sangat rendah  yang berhubungan dengan kinerja pegawai kategori tidak baik 

berjumlah 3 responden (7.5%) dan kategori sangat tidak baik berjumlah 2 responden 

(2%). 

4. Dari 40 responden , terdapat motivasi dengan kategori rendah tetapi kinerja 

pegawainya baik yaitu berjumlah 6 responden (15%) dan motivasi dengan kategori 

sangat rendah tetapi kinerja nya dalam kategori baik berjumlah 1 responden (2.5%). 

 

Dari tabel silang diatas kemudian di elaborasi menjadi 2 kategori yaitu baik dan tidak 

baik maka akan diperoleh kesimpulan mengenai hubungan antara dua variabel 

sebagai berikut : 
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Tabel 3. 45  

Tabel silang hubungan antara Motivasi dengan Kinerja Pegawai 

X2 * Y Crosstabulation 

Motivasi (X2) 

Kinerja (Y) 

Total Tidak Baik Baik 

X2 Rendah Count 11 9 20 

% of Total 27,5% 22,5% 50,0% 

Tinggi Count 6 14 20 

% of Total 15,0% 35,0% 50,0% 

Total Count 17 23 40 

% of Total 42,5% 57,5% 100,0% 

  Sumber : kuesioner yang diolah 

 

 Berdasarkan tabel silang di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai 

menyatakan kinerja pegawai yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Blora baik, hal ini didukung dengan pernyataan dari 23 responden yang 

dikontribusi dari 14 responden menyatakan motivasi pegawai tinggi dan 9 responden 

menyatakan motivasi pegawai rendah. Pegawai yang mempunyai motivasi tinggi salah 

satunya karena gaji atau tunjangan yang diterima sesuai dengan beban kerja yang dilakukan 

sehingga mereka termotivasi untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Hal ini 

didukung dengan teori yang menurut Hasibuan (2010:95) motivasi adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, 

bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan. Dalam 

motivasi terdapat daya penggerak yang mampu mendorong seseorang untuk bekerja sama, 

hal ini sesuai dengan salah satu indikator kinerja yaitu mampu bekerja sama dengan orang 

lain  demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan 
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  Adapun untuk motivasi sebagian besar pegawai menyatakan bahwa motivasi yang 

ada di Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tinggi, hal ini dapat dilihat 

dari pernyataan responden sebanyak 20 responden yang dikontribusi dari 14 responden yang 

menyatakan motivasi tinggi dan 6 responden menyatakan motivasi rendah dan 20 responden 

menyatakan motivasi pegawai rendah yang dikontribusi dari 11 responden menyatakan 

kinerja pegawai tidak baik dan 9 responden menyatakan kinerja pegawai baik. Tetapi, 

beberapa peagawai mempunyai motivasi yang rendah, hal ini dikarenakan gaji atau 

tunjangan yang diterima kurang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga motivasi 

mereka dalam bekerja menjadi kurang. 

  Motivasi kerja yang tinggi akan berdampak pada kinerja pegawai yang baik, karena 

dengan adanya motivasi dalam melakukan setiap pekerjaan maka pekerjaan tersebut dapat 

terselesaikan dengan baik. 

  Adapun konsentrasi terbesar pada motivasi dan kinerja pegawai yaitu sebanyak 14 

responden (35.0%), hal ini berarti bahwa ada kecenderungan terjadi hubungan positif karena, 

pada titik diagonal memiliki nilai persentase paling besar. Semakin tinggi motivasinya maka 

semakin tinggi pula kinerja pegawai. 

2. Koefisien Korelasi Rank Kendall Tau 

Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur hubungan antara Motivasi (X2) dengan 

variabel Kinerja Pegawai (Y). Untuk melihat interpretasi koefisien korelasi akan 

menggunakan pedoman di bawah ini : 



 

139 
 

Tabel 3. 46  

Tabel Pedoman Interpretasi Korelasi 

Interval koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat lemah 

0,20-0,399 Lemah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat kuat 

Sumber : Sugiyono, 2012:204 

 

Kemudian hasil uji korelasi rank kendall tau dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3. 47  

Koefisien Korelasi Rank Kendall Tau Motivasi dengan Kinerja Pegawai 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan Tabel 3.38 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari motivasi 

terhadap kinerja pegawai sebesar 0.000 yaitu kurang dari 0.01. Untuk mengetahui adanya 

keeratan hubungan antara kedua variabel dapat dilihat dari nilai correlation coefficient. Nilai 

correlation coefficient pada kendall tau yaitu sebesar 0.450, dimana 0.450 terletak diantara 

0.40-0.599 yang hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang sedang antara motivasi dan 

kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. 

Hasil perhitungan koefisien korelasi rank kendalltau tersebut kemudian di uji 

signifikansinya dengan menggunakan uji Z dengan perhitungan sebagai berikut:  

z = 
 

√
       

       

 

Correlations 

 Y X2 

Kendall's tau_b Y Correlation Coefficient 1.000 .450
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 40 40 

X2 Correlation Coefficient .450
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 

140 
 

z = 
  45 

√
         

          

 

 z = 
  45 

√
   

     

 Z = 4.090 

Dari perhitungan uji signifikansi dengan menggunakan uji z di atas diperoleh nilai z 

hitung sebesar 4.090. Dengan menggunakan taraf signifikant 5%, berarti : z hitung > z tabel 

atau 4.090> 1.96. 

Hubungan yang ada antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai yaitu positif dan 

tingkat keeratannya yaitu sedang. Hal ini dapat dilihat dari hasil korelasi kendall tau dengan 

nilai correlation coefficient sebesar 0.450 dan z hitung sebesar 4.090> z tabel yaitu 1.96. Ini 

berarti bahwa ketika disiplin kerja tinggi maka kinerja pegawai akan meningkat atau baik 

pula. Dengan demikian, secara statistik hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara 

disiplin kerja dengan kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Blora dapat diterima. 

Selanjutnya, untuk mengetahui besarnya pengaruh yang diberikan motivasi terhadap 

kinerja pegawai yaitu dihitung dengan menggunakan koefisien determinasi (KD). 

 KD X2 = r
2
 X2 x 100% 

  = 0,450
2 

x 100% 

  = 20.25% 
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Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi tersebut di atas dapat diartikan bahwa 

nilai motivasi dengan kinerja pegawai adalah sebesar 20.25%. Hal ini berarti besarnya 

pengaruh yang diberikan oleh motivasi terhadap kinerja pegawai sebesar 20.25%. Sedangkan 

sisanya yaitu sebanyak 79.75% merupakan variabel lain selain motivasi. Faktor lain yang 

mempengaruhi kinerja antara lain kemampuan, lingkungan,perilaku, sikap, fasilitas kerja (A. 

Dale Timple dalam Mangkunegara, 2014:15). 

3.3.3 Analisis Hubungan Kemampuan (X1) dan Motivasi (X2) terhadap Kinerja 

Pegawai (Y) 

1. Koefisien Korelasi Konkordansi Kendall 

Uji koefisien konkordansi Kendall bertujuan untuk mengukur derajat hubungan antara 

kemampuan (X1) dan motivasi (X2) dengan variabel kinerja pegawai (Y) secara 

bersamaan dengan menggunakan pengukuran terhadap himpunan-himpunan rangking 

masing-masing variabel yang diasosiasikan bersamaan. Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan menggunakan Rank Kendall Concordance yaitu sebagai berikut ini : 

Tabel 3. 48 

Analisis Konkordansi Kendall Antara Kemampuan(X1) dan Motivasi (X2) terhadap 

Kinerja Pegawai (Y) 

 

 

   

 

Test Statistics 

N 40 

Kendall's 

W
a
 

.994 

Chi-

Square 
79.509 

df 2 

Asymp. 

Sig. 
.000 

a. Kendall's Coefficient of Concordance 
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Dari hasil perhitungan yang diperoleh hasil konkordansi kendall sebesar 0.994 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0.000 yaitu lebih kecil dari 0.05 , hal ini berarti bahwa terdapat 

hubungan antara kemampuan dan motivasi terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, untuk 

menguji koefisien konkordansi kendall (W)dapat dilihat dari nilai Chi-square nya yaitu 

sebesar 79.509. uji Chi-square ini digunakan untuk menguji suatu hipotesa, dimana nilai Chi-

square ini kemudian dikonsultasikan dengan nilai kritis dengan df=2 pada taraf signifikansi 

5% adalah 54.57. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai Chi-square hitung > 

Chi-square tabel 5% yaitu 79.509 > 54.57. 

 Kemudian hasil analisa dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa antara 

kemampuan dan motivasi terhadap kinerja pegawai terdapat korelasi yang positif. Dengan 

demikian, secara statistic H1 yang menyatakan adanya hubungan antara kemampuan dan 

motivasi terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Blora dapat diterima.Kemudian, untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan 

antara kemampuan dan motivasi terhadap kinerja pegawai dapat dihitung dnegan 

menggunakan koefisien determinasi (KD). 

2.Koefisien Determinasi (KD) 

Koefisien determinasi (KD) menjelaskan besarnya pengaruh dari nilai suatu variabel (X) 

terhadap naik atau turunnya nilai variabel lainnya (Y).  

 Koefisien Determinasi dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 KD  = W
2
 . 100% 

  = 0.994
2
 . 100%  
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  = 98.8%  

 Jadi, nilai KD yaitu 98.8% hal ini berarti bahwa dari variabel kinerja pegawai (Y) 

dipengaruhi oleh variabel kemampuan (X1) dan variabel motivasi (X2) secara bersama-sama 

sebesar 98.8%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 1.2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

variabel kemampuan (X1) dan variabel motivasi (X2). Variabel lain yang mempengaruhi 

kinerja pegawai tersebut yang 1.2% yaitu lingkungan,perilaku, sikap, fasilitas kerja dan lain-

lain (A. Dale Timple dalam Mangkunegara 2014:15). 

 

 

 

 

 

 

 

 


