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ABSTRAKSI 

 

AFRIDA MATUAN NIM : 2013 10 106                     “ Analisis 

Kemampuan, Motivasi, Dan Disiplin Pegawai Di Distrik Wesaput 

Kabupaten Jayawijaya” (Pembimbing: Siti Khikmatul Risqi dan Tukijan) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kemampuan, 

motivasi, dan disiplin pegawai di Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya. 

Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu kemampuan, motivasi, dan 

disiplin pegawai. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 12 orang. Dalam 

penarikan sampel penulis menggunakan sampel jenuh. Dengan demikian, 

jumlah sampel yang digunakan sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan Observasi, kuisioner dan studi litelatur. 

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data deskriptif 

dengan menggunakan analisa skor. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata skor variabel 

kemampuan adalah 4,6 termasuk dalam predikat sangat baik, rata-rata skor 

variabel motivasi adalah 4,4 termasuk dalam predikat sangat baik, dan rata-

rata skor variabel disiplin pegawai adalah 4,3 termasuk dalam predikat sangat 

baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan, motivasi, dan disiplin 

pegawai di Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya sangat baik. 

 

Kata kunci: kemampuan, motivasi, dan disiplin pegawai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DAFTAR ISI 

 

 Halaman 

HALAMAN JUDUL ................................................................ i 

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................. ii 

HALAMAN PENGESAHAN .................................................... iii 

KATA PENGANTAR ............................................................... iv 

ABSTRAKSI ............................................................................... vi 

DAFTAR ISI ............................................................................. vii 

DAFTAR TABEL ...................................................................... x 

DAFTAR GAMBAR .................................................................. xi 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................. xii 

BAB I.  PENDAHULUAN ............................................ 1 

A. Latar Belakang .................................................. 1 

B. Batasan Masalah ................................................. 5 

C. Rumusan Masalah ............................................ 5 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .................... 5 

1. Tujuan Penelitian ....................................... 5 

2. Kegunaan Penelitian ....................................... 6 

BAB II.  LANDASAN TEORI .......................................... 7 

A. Kajian Teori .......................................................... 7 

1. Analisis  ............................................................ 7 

2. Kemampuan ..................................................... 8 

a. Pengertian Kemampuan ............................... 8 

b. Klasifikasi Kemampuan ............................... 10 

c. Asas-Asas Kemampuan ............................... 12 

d. Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan 12 

e. Indikator Kemampuan ................................. 13 

3. Motivasi ........................................................... 16 

a. Pengertian Motivasi .................................... 16 



 
 

b. Faktor-Faktor Motivasi ............................... 18 

c. Langkah-Langkah Motivasi ...................... 20 

d. Tujuan Motivasi .......................................... 21 

e. Jenis-Jenis Motivasi .................................... 21 

f. Indikator Motivasi ...................................... 22 

4. Disiplin  ............................................................ 26 

a. Pengertian Disiplin .................................... 26 

b. Macam-Macam Disiplin ............................. 29 

c. Tujuan Disiplin Kerja .................................. 30 

d. Karakteristik Disiplin Kerja ....................... 31 

e. Pendekatan Disiplin Kerja ........................... 32 

f. Fungsi Disiplin ........................................... 33 

g. Prinsip Disiplin Kerja .................................. 34 

h. Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin kerja 35 

i. Faktor Penunjang Pembinaan Disiplin Kerja 36 

j. Indikator Disiplin Kerja .............................. 45 

B. Penelitian Terdahulu ………………………… 48 

C. Definisi Operasional ........................................... 49 

D. Kerangka Konseptual Penelitian ....................... 51 

BAB III.  METODE DAN TEKNIK PENELITIAN ...... 52 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian ............................ 52 

1. Lokasi Penelitian ....................................... 52 

2. Waktu Penelitian ....................................... 52 

B. Jenis Penelitian .................................................. 52 

C. Populasi dan Sampel ....................................... 52 

1. Populasi ......................................................... 52 

2. Sampel  ............................................................. 53 

D. Instrumen Penelitian ....................................... 53 

E. Teknik Pengumpulan Data ................................ 54 



 
 

F. Teknik Analisa Data .......................................... 54 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...... 56 

A. Hasil Penelitian ...................................................... 56 

1. Keadaan Lokasi Penelitian .............................. 56 

2. Keadaan Responden ......................................... 76 

3. Analisa Data .................................................... 79 

a. Variabel Kemampuan ................................ 79 

b. Variabel Motivasi ........................................ 84 

c. Variabel Disiplin ...................................... 90 

B. Pembahasan  .......................................................... 95 

BAB V. P E N U T U P .......................................................... 102 

A. Kesimpulan .......................................................... 102 

B. Saran  ..................................................................... 102 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN - LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DAFTAR TABEL 

 

 
 Halaman 

Tabel 1.1 Persentase Hasil Kehadiran Pegawai 4 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 48 

Tabel 3.1 Interpretasi Nilai Skor 55 

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 77 

Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/Gol  77 

Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 78 

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 78 

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 79 

Tabel 4.6. Tanggapan responden tentang memiliki keterampilan 

dalam membuat surat 79 

Tabel 4.7. Tanggapan responden tentang memiliki kecakapan 

dalam menyelesaikan tugas kerja yang diberikan 

secara konsisten  80 

Tabel 4.8. Tanggapan responden tentang memiliki memiliki 

keahlian dalam mengoperasikan computer 81 

Tabel 4.9. Tanggapan responden tentang kemampuan mengelolah 

administrasi/surat 81 

Tabel 4.10. Tanggapan responden tentang memahami tugas pokok 

dan fungsi pekerjaan 82 

Tabel 4.11. Tanggapan responden tentang memiliki pengalaman 

dalam pekerjaan saya 83 

Tabel 4.12. Tanggapan responden tentang memiliki kemampuan 

dalam bekerja sama dengan teman dan didalam 

tim 83 

Tabel 4.13. Tanggapan responden tentang memiliki latar belakang 

pendidikan sesuai dengan pekerjaan saya 84 

Tabel 4.14. Tanggapan responden tentang ingin menjadi unggul dan 

lebih baik dari rekan sejawat 85 

Tabel 4.15. Tanggapan responden tentang selalu menentukan target 

sebelum melaksanakan suatu pekerjaan 85 



 
 

Tabel 4.16 Tanggapan responden tentang berusaha keras untuk 

mencapai prestasi terbaik dalam 

bekerja 86 

Tabel 4.17 Tanggapan responden tentang memiliki keterampilan 

dalam membuat surat 87 

Tabel 4.18 Tanggapan responden tentang ingin mendapatkan hadiah 

87 

Tabel 4.19 Tanggapan responden tentang ingin menerima insentif 

sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan 88 

Tabel 4.20 Tanggapan responden tentang selalu diberikan arahan dan 

bimbingan oleh pimpinan 89 

Tabel 4.21 Tanggapan responden tentang selalu menerima saran dan 

kritik supaya lebih baik kedepannya 89 

Tabel 4.22 Tanggapan responden tentang saya hadir tepat waktu di 

kantor setiap hari jam kerja 90 

Tabel 4.23 Tanggapan responden tentang saya pulang dari kantor 

sesuai dengan jam kantor 91 

Tabel 4.24 Tanggapan responden tentang saya selalu mengenakan 

seragam dan tanda pengenal sesuai dengan aturan yang 

telah ditentukan  91 

Tabel 4.25 Tanggapan responden tentang saya mematuhi peraturan 

yang telah ditetapkan oleh 

kantor  92 

Tabel 4.26 Tanggapan responden tentang saya melakukan pekerjaan 

sesuai dengan jabatan yang 

diemban 93 

Tabel 4.27 Tanggapan responden tentang saya menyelesaikan 

pekerjaan dengan penuh rasa tanggung 

jawab  93 

Tabel 4.28 Tanggapan responden tentang saya menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan 94 

Tabel 4.29 Tanggapan responden tentang saya bekerja sesuai dengan 

prosedur atau metode kerja yang telah 

ditetapkan  95 

Tabel 4.30 Rata-Rata Skor Variabel Kemampuan 96 

Tabel 4.31 Rata-Rata Skor Variabel Motivasi 98 

Tabel 4.32 Rata-Rata Skor Variabel Disiplin 100 



 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 
 Halaman 

Gambar 2.1.  Gambar Kerangka Konseptual Penelitian ...................... 51 

Gambar 4.1.  Gambar Struktur Organisasi ............................................ 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 
  

Lampiran 1.  Kuesioner Penelitian  

Lampiran 2.  Rekapitulasi Data Hasil Pengukuran 

Lampiran 3. Dokumentasi 

Lampiran 4. Surat Melakukan Penelitian 

Lampiran 5. Surat Selesai Melakukan Penelitian  

Lampiran 6. Biodata Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan 

secara sadar dengan sebuah batasan yang reaktif dapat diidentifikasikan, 

bekerja secara terus menerus untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut diperlukan 

sumber-sumber daya, salah satunya adalah sumber daya manusia. 

Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tersebut sangat dipengaruhi 

oleh kinerja pegawainya. 

Pegawai tidak akan bekerja secara optimal apabila hanya 

mengandalkan kemajuan teknologi tanpa memperhatikan aspek 

manusianya. Haruslah diingat bahwa dalam suatu organisasi, aspek 

manusia yang berkemampuan, berketerampilan, bertanggung jawab 

sebagai pegawai merupakan suatu asset yang sangat berharga bagi 

kelangsungan hidup organisasi. Pegawai sebagai tenaga kerja yang 

diharapkan mampu mencapai tingkat produktivitas kerja yang optimal 

dengan standar tertentu. 

Sehubungan dengan era otonomi daerah, pengembangan sumber 

daya manusia menjadi kebutuhan dan langkah strategis bagi setiap 

pemerintah daerah. Substansi penting pengembangan sumber daya 

manusia dalam era otonomi daerah dan good governance adalah 

perubahan paradigma, sikap, nilai dan kemampuan aparatur pemerintah. 

Peran pemerintah yang strategis akan banyak ditopang oleh birokrasi 

yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan 

besar yang dihadapi birokrasi adalah melaksanakan pelayanan umum 

secara efektif dan efisien karena selama ini birokrasi diidentikkan dengan 

pekerjaan yang berbelit-belit. Kemampuan pegawai birokrasi harus 

direformasi supaya tanggap terhadap perubahan yang semakin cepat 



 
 

sehingga diharapkan dapat menciptakan pegawai yang mampu bekerja 

secara profesional. 

Kemampuan kerja pegawai berhubungan dengan pengetahuan, 

bakat, minat dan pengalaman agar dapat menyelesaikan tugas-tugas yang 

sesuai dengan pekerjaan yang didudukinya. Pimpinan harus bisa 

mengembangkan kemampuan setiap pegawainya agar sesuai dengan 

kebutuhan organisasi, karena kemampuan menunjukkan potensi seorang 

pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Kemampuan kerja pegawai 

merupakan keahlian yang dimiliki pegawai dalam mengerjakan 

pekerjaannya. Apabila pegawai mendapatkan kesempatan untuk 

mengembangkan bakat yang dimiliki, serta menggunakannya secara 

tepat akan berpengaruh pada perkembangan organisasi. Selain itu dengan 

kemampuan yang memadai akan dapat membantu pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaan sekarang dan pekerjaan yang akan datang. 

Persaingan yang ketat akan mendorong organisasi untuk 

meningkatkan kemampuan karyawan, agar pekerjaan yang dihasilkan 

lebih efektif dan efisien. Selain itu organisasi perlu mengetahui dan 

memenuhi kebutuhan setiap pegawainya, sehingga pegawai bisa bekerja 

dengan maksimal. Pemenuhan kebutuhan ini sebagai upaya untuk 

memotivasi pegawai agar lebih giat dan aktif dalam bekerja. 

Pemberian motivasi menjadi kebutuhan penting bagi pegawai. 

Motivasi ini melalui serangkaian usaha tertentu yang sesuai dengan 

kebijakan organisasi. Dalam memberikan motivasi organisasi harus 

mengetahui karakteristik yang terdapat pada pegawai. Cara yang 

dilakukan untuk memberikan motivasi antar pegawai tidak sama. Karena 

pegawai memiliki cara pandang yang berbeda dalam menerima adanya 

motivasi. Kegiatan tersebut harus diarahkan pada pencapaian tujuan 

organisasi sehingga hasil kerja pegawai bisa terarah dengan baik. 

Motivasi dari perusahaan harus disesuaikan dengan kemampuan yang 

dimiliki oleh pegawai. Saat pegawai memiliki kemampuan yang rendah, 



 
 

maka organisasi  harus memberikan motivasi yang khusus dibandingkan 

dengan pegawai lainnya. Sehingga kemampuan dan motivasi memiliki 

keterkaitan dalam kegiatan organisasi. 

Tidak hanya sampai disitu, pegawai yang telah memiliki 

kemampuan dengan keahlian dan keterampilan yang memadai dalam 

melakukan pekerjaan disertai dengan motivasi yang diberikan untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaannya harus juga dibarengi 

dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi dari pegawai tersebut. 

Disiplin merupakan ketaatan terhadap aturan yang mengikat agar 

para pegawai dapat melaksanakan tugas dengan tekun, cepat, mandiri, 

dan konsekuen waktu. Disiplin adalah suatu alat yang digunakan kepala 

untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk 

mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan pegawai mentaati semua peraturan dan norma-

norma sosial yang berlaku. 

Disiplin pegawai yang baik akan mempercepat pencapaian tujuan 

organisasi, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang 

dan memperlambat pencapaian tujuan organisasi. Dengan disiplin kerja 

yang tinggi, pegawai diharapkan akan mengerjakan dan menyelesaikan 

tugasnya sehari-hari secara professional, handal, dan terpercaya sehingga 

berdampak pada kemajuan organisasi. 

Distrik Wesaput sebagai salah satu organisasi pemerintah yang 

berada di Kabupaten Jayawijaya juga membutuhkan pegawai yang 

memiliki kemampuan, motivasi dan tingkat kedisiplinan yang tinggi 

guna meningkatkan kinerja dari organisasi. Karena apabila kinerja 

pegawainya baik dan tinggi maka akan berpengaruh terhadap 

meningkatnya kinerja dari organisasi sehingga kinerja organisasi akan 

baik dan juga meningkat. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan di Distrik 

Wesaput Kabupaten Jayawijaya bahwa terdapat beberapa hal yang tidak 



 
 

sesuai aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat 

kedisiplinan pegawai yang masih kurang dimana pegawai jarang berada 

dikantor dan ada juga pegawai yang datang dan pulang kantor tidak 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Masih adanya pegawai yang 

menggunakan waktu kantor untuk keperluan pribadi dan urusan 

keluarga. Tidak adanya sanksi yang dilakukan kepada pegawai yang 

melanggar membuat hal tersebut sering terjadi dan berulang-ulang 

sehingga dapat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan 

yang dihasilkan oleh pegawai tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tingkat 

kehadiran pegawai selama tiga bulan terakhir yang tidak mencapai 

100%. 

Tabel 1.1 

Persentase Kehadiran Pegawai 

No Bulan 
Tingkat Kehadiran (%) 

Alpha Sakit Ijin Hadir  

1 Januari   32,42 1,45 5,63 60,5 

2 Februari  32,08 0,86 2,56 63,7 

3 Maret 24,43 3,48 6,79 65,3 

Sumber: Berdasarkan Absensi Selama 3 Bulan, 2020 

Selain itu juga, kurang adanya motivasi yang diberikan berupa 

arahan dan bimbingan kepada para pegawai yang dilakukan oleh kepala 

distrik. Motivasi merupakan penyemangat yang dapat diberikan kepada 

pegawai untuk meningkatkan kinerja dari pegawai tersebut. 

Hal lain yang penulis temukan adalah para pegawai kurang 

memiliki kemampuan dalam menguasai pekerjaan sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya, dan juga kurang memiliki keterampilan dan 

keahlian dalam mengoperasikan komputer. Selain itu, masih kurangnya 

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor seperti komputer juga 

membuat pekerjaan yang dilakukan sedikit terhambat. 



 
 

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Kemampuan, 

Motivasi, Dan Disiplin Pegawai Di Distrik Wesaput Kabupaten 

Jayawijaya”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan 

mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang 

diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi 

penelitian ini hanya berkaitan variabel kemampuan, motivasi dan 

disiplin. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah 

kemampuan, motivasi, dan disiplin pegawai di Distrik Wesaput 

Kabupaten Jayawijaya?”. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini merupakan jawaban atau sasaran 

yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan 

penulis dalam mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

analisis kemampuan, motivasi, dan disiplin pegawai di Distrik 

Wesaput Kabupaten Jayawijaya. 

 

 

 



 
 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat 

memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. 

a. Kegunaan Teoritis 

Dilihat dari dimensi akademis penelitian ini sangat 

bermanfaat kepada peneliti sebagai wadah untuk penerapan teori-

teori yang telah diterima pada bangku perkuliahan. Hasil penelitian 

ini juga dapat digunakan sebagai referensi yang dapat menunjang 

pengembangan ilmu pengetahuan, dan diharapkan dapat menjadi 

perbandingan untuk penelitian-penelitian yang akan datang. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat 

menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan kemampuan, motivasi, dan disiplin pegawai di 

Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya. 

Selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan/informasi dan acuan bagi Kepala Distrik Wesaput dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya guna mengambil 

langkah-langkah yang konkret dalam rangka pengambilan 

keputusan untuk meningkatkan kemampuan, motivasi, dan disiplin 

pegawai terutama yang bekerja pada Kantor Distrik Wesaput 

Kabupaten Jayawijaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Analisis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian 

analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

pembuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarannya 

(sebab-musabab, duduk perkaranya dsb). 

Menurut Harahap (2004:189) pengertian analisis adalah 

memecahkan atau menggabungkan sesuatu unit menjadi berbagai unit 

terkecil. 

Menurut Gorys Keraf (2008:18), analisis adalah sebuah proses 

untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling 

berkaitan satu sama lainnya. 

Menurut Komarrudin (2008:40) mengatakan bahwa analisis 

merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu 

keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda 

dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-

masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. 

Menurut Peter Salim dan Yenni Salim (2002: 50) 

menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut: 

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, 

karangan dan sebagainya). Untuk mendapatkan fakta yang tepat 

(asal usul, sebab penyebab, sebenarnya, dan sebagainya). 

b. Analisis adalah  penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, 

penelaahan, bagian-bagian tersebut dan hubungan antar hubungan 

antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan 

pemahaman secara keseluruhan. 



 
 

c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan 

sebagainya setelah setelah ditelaah secara seksama. 

d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan 

hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya 

memelalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan 

sebagainya). 

e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) kedalam 

bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk 

mencapai pengertian tentang prinsi-prinsip dasarnya. 

 

2. Kemampuan 

a. Pengertian Kemampuan 

Menurut Soehardi (2003:24) Kemampuan (abilities) 

seseorang akan turut serta menentukan perilaku dan hasilnya. Yang 

dimaksud kemampuan atau abilities ialah bakat yang melekat pada 

seseorang untuk melakukan suatu kegiatan secara phisik atau 

mental yang iaperoleh sejak lahir, belajar, dan dari pengalaman. 

Menurut Soelaiman (2007:112) kemampuan adalah sifat 

yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang 

yang dapat menyelesaikan pekerjaannya, baik secara mental 

ataupun fisik. Karyawan dalam suatu organisasi, meskipun 

dimotivasi dengan baik, tetapi tdak semua memiliki kemampuan 

untuk bekerja dengan baik. Kemampuan dan keterampilan 

memainkan peranan utama dalam perilaku dan kinerja individu. 

Keterampilan adalah kecakapan yangberhubungan dengan tugas 

yang di miliki dan dipergunakan oleh seseorang padawaktu yang 

tepat. 

Menurut Robert Kreitner (2005:185) yang dimaksud 

dengan kemampuan adalah karakteristik stabil yang berkaitan 

dengan kemampuan maksimum phisik mental seseorang. 



 
 

Menurut Stephen P. Robins (2006:46) Kemampuan 

(ability) adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai 

tugas dalam pekerjaan tertentu. Seluruh kemampuan seorang 

individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat factor yaitu 

kemampuan intelektual dan kemampuan phisik. 

Menurut Mc Shane dan Glinow dalam Buyung (2007:37) 

ability the natural aptitudes and learned capabilities required to 

successfullycomplete a task (kemampuan adalah kecerdasan-

kecerdasan alami dan kapabilitas dipelajari yang diperlukan untuk 

menyelesaikan suatu tugas). Kecerdasan adalah bakat alami yang 

membantu para karyawan mempelajari tugas-tugas tertentu lebih 

cepat dan mengerjakannya lebih baik. 

Menurut Mohammad Zain dalam Milman Yusdi 

(2010:10) mengartikan bahwa Kemampuan adalah kesanggupan, 

kecakapan, kakuatan seseorang berusaha dengan diri sendiri. 

Menurut Anggiat M. Sinaga dan Sri Hadiati (2001:34) 

mendefenisikan kemampuan sebagai suatu dasar seseorang dalam 

pelaksanaan pekerjaan secara efektif atau sangat berhasil. 

Menurut Robbins (2006:57) Pada dasarnya kemampuan 

terdiri atas dua kelompok faktor, yaitu: 

a. Kemampuan intelektual (intelectual ability) yaitu kemampuan 

yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental, 

berfikir, menalar dan memecahkan masalah. 

b. Kemampuan fisik (physical ability) yaitu kemampuan 

melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, 

kekuatan, dan karakteristik serupa.  

 

b. Klasifikasi Kemampuan 

Menurut Robbins (2006:51) mengklasifikasikan 

kemampuan menjadi dua bagian yaitu: 



 
 

1) Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan 

untuk melakukan kegiatan mental. Ada tujuh dimensi yang 

membentuk kemampuan intelektual antara lain: 

a. Kecerdasan numerik adalah kemampuan untuk melakukan 

perhitungan dengan cepat dan akurat. 

b. Pemahaman verbal adalah kemampuan memahami apa yang 

dibaca atau didengar dari hubungan antar kata. 

c. Kecepatan perceptual adalah kemampuan mengidentifikasi 

kesamaan dan perbedaan visual dengan cepat dan akurat. 

d. Penalaran induktif adalah kemampuan mengidentifikasi suatu 

urutan logis dalam suatu masalah dan kemudian memecahkan 

masalah. 

e. Penalaran deduktif adalah kemampuan menggunakan logika 

dan menilai implikasi dari suatu argumen. 

f. Visualisasi ruang adalah kemampuan membayangkan 

bagaimana suatu objek akan tampak seandainya posisinya 

dalam ruang diubah. 

g. Memori adalah kemampuan mempertahankan dan mengingat 

kembali pengalaman masa silam.  

2) Kemampuan Fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk 

melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, 

kekuatan dan keterampilan serupa. Ada sembilan kemampuan 

fisik dasar meliputi: 

a. Faktor-faktor kekuatan: 

1) Kekuatan dinamik: kemampuan untuk menggunakan 

kekuatan otot secara berulang-ulang sepanjang kurun 

waktu. 

2) Kekuatan otot bawah: kemampuan untuk menggunakan 

otot dengan menggunakan otot-otot ditubuh (terutama 

perut). 



 
 

3) Kekuatan statis: kemampuan menggunakan kekuatan 

terhadap obyek luar. 

4) Kekuatan eksplosit: kemampuan menghabiskan suatu 

maksimum energi eksplosit dalam satu atau sederetan 

tindakan eksplosit.  

b. Faktor-faktor fleksibilitas:  

1) Fleksibilitas jangkauan: kemampuan menggerakkan otot 

tubuh dan meregang punggung sejauh mungkin. 

2) Fleksibilitas dinamik: kemampuan melakukan gerakan 

cepat.  

c. Faktor-faktor lain:  

1) Koordinasi Tubuh: Kemampuan mengkoordinasikan 

tindakan-tindakan serentak dari bagian-bagian tubuh yang 

berlainan. 

2) Keseimbangan: kemampuan menjaga keseimbangan 

meskipun ada kekuatan-kekuatan yang mengganggu 

keseimbangan itu. 

3) Stamina: kemampuan menggerakkan upaya maksimum 

yang mensyaratkan upaya terus menerus. 

Menurut Rao (2000:98) mengklasifikasikan kemampuan 

kerja menjadi empat yaitu: 

1) Kemampuan teknis mencakup pengertian mengenai suatu 

aktivitas khusus dan kecakapan di dalamnya, terutama yang 

berkenaan dengan metode, proses, prosedur dan teknik. 

2) Kemampuan perilaku, mencakup kepandaian orang 

berhubungan dengan orang lain. 

3) Kemampuan manajerial, mencakup pengertian yang berkenaan 

dengan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, 

pemonitoran, penilaian, penyeliaaan dan sebagainya. 



 
 

4) Kemampuan konseptual, mencakup kemampuan untuk melihat 

organisasi secara keseluruhan.  

 

c. Asas-asas Kemampuan 

Kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan 

berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Menurut Stephen P. 

Robins (2006:46) seluruh kemampuan seorang individu pada 

hakekatnya tersusun dari dua perangkat asas yaitu kemampuan 

intelektual dan kemampuan phisik. 

1. Asas kemampuan intelektual adalah kemampuan yang 

diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. 

2. Asas kemampuan phisik adalah kemampuan yang diperlukan 

untuk melaksanakan tugas-tugas yang menuntut stamina, 

kecekatan, kekuatan, dan keterampilan serupa. 

 

d. Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Kerja 

Menurut Mangkunegara (2000:67) faktor kemampuan 

adalah (ability) yaitu secara psikologis kemampuan (ability) 

pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan 

reality (knowledge + skill ). Artinya pegawai yang memiliki IQ 

diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai 

untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan 

sehari-hari maka ia akan lebih mudah untuk mencapai kinerja yang 

diharapkan. 

Sedangkan menurut Schumacher dalam Sinamo (2002:23), 

ada tiga komponen penting yang tampak dalam kemampuan diri 

manusia yaitu; 

1) Keterampilannya 

Keterampilan dimiliki oleh karyawan didasarkan atas 

pengalaman yang dilakukannya selama bekerja. Ketrampilan 



 
 

dapat meningkat apabila seorang karyawan memiliki masa kerja 

lebih lama dibandingkan dengan karyawan yang memiliki masa 

kerja lebih sedikit. 

2) Kemampuannya 

Kemampuan dimiliki oleh karyawan didasarkan atas bakat yang 

dibawahnya semenjak kecil atau yang diperolehnya pada masa 

mengikuti pendidikan.semakin baik pendidikan seorang 

karyawan maka semakin tinggi kemampuan yang diperolehnya. 

3) Etos kerjanya 

Etos kerja dihubungkan dengan sikap dan motivasi pegawai 

dalam bekerja. Prinsip yang tidak kenal lelah dalam bekerja 

sebagai dasar etos kerja yang tinggi yang dimiliki oleh seorang 

karyawan. 

 

e. Indikator Kemampuan 

Fitz dalam Swasto (2000:80) mengemukakan bahwa 

indikator kemampuan kerja dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan 

Fitz dalam Swasto (2000:80) pengetahuan adalah 

pemahaman secara luas mencakup segala hal yang pernah 

diketahui yang berkaitan dengan tugas-tugas individu dalam 

organisasi. 

Menurut Notoatmodjo (2003:23) pengetahuan adalah 

merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Didalam Wikipedia Bahasa Indonesia, pengetahuan 

adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari 

oleh seseorang. 



 
 

Menurut Mc Clelland dalam Sedarmayanti (2014:126) 

pengetahuan adalah informasi yang dimiliki/ dikuasai seseorang 

dalam bidang tertentu. 

Menurut Moeheriono (2012:14) pengetahuan adalah 

informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu atau area 

tertentu. 

Menurut Hutapea dan Toha (2008:28) pengetahuan 

adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan 

bidang yang digelutinya. 

Menurut Spencer dan Spencer dalam Wibowo 

(2007:326) pengetahuan adalah informasi yang dimiliki 

seseorang dalam bidang spesifik. Pengetahuan adalah 

kompetensi yang kompleks. 

Menurut Matutina (2001:205) pengetahuan adalah 

kemampuan yang dimiliki karyawan yang lebih berorientasi 

pada intelejensi dan daya fikir serta penguasaan ilmu yang luas 

yang dimiliki karyawan. 

 

2. Keterampilan 

Fitz dalam Swasto (2000:80) keterampilan merupakan 

kemampuan psikomotorik dan teknik pelaksanaan kerja tertentu 

yang berkaitan dengan tugas individu dalam organisasi. 

Menurut Dunnette (1976:33) keterampilan adalah 

kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas 

yang merupakan pengembangan dari hasil training dan 

pengalaman yang didapat. 

Menurut Nedler (1986:73) keterampilan (skill) adalah 

kegiatan yang memerlukan praktek atau dapat diartikan sebagai 

implikasi dari aktifitas. 



 
 

Menurut Gordon (1994:55) keterampilan adalah 

kemampuan pekerjaan secara mudah dan cermat. Pengertian ini 

biasanya cenderung pada aktifitas Psikomotor. 

Menurut Singer (2000:62) keterampilan adalah derajat 

keberhasilan yang konsisten dalam mencapai suatu tujuan 

dengan efektif. 

Menurut Robbins (2000:494) keterampilan (skill) berarti 

kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara 

mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar (basic 

ability). 

Menurut Hari Amirullah (2003:17) istilah terampil juga 

diartikan sebagai suatu perbuatan atau tugas. 

 

3. Sikap 

Fitz dalam Swasto (2000:80) sikap merupakan 

kemampuan yang mempunyai pengaruh tertentu terhadap 

tanggapan seseorang kepada orang lain, obyek dan situasi yang 

berhubungan dengan orang tersebut. 

Menurut Campbel dalam Notoadmodjo (2003:29) 

mengemukakan bahwa sikap adalah “A syndrome of response 

consistency with regard to social objects”. Artinya sikap adalah 

sekumpulan respon yang konsisten terhadap obyek sosial. 

Menurut Notoadmodjo (2003:124) mengemukakan 

bahwa sikap (attitude) adalah merupakan reaksi atau respon 

yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau 

obyek. 

Menurut Saifudin Azwar (2010:3) sikap diartikan 

sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari sseorang 

individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku 

individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu. 



 
 

Menurut Gerungan (2004:160) juga menguraikan 

pengertian sikap atau attitude sebagai suatu reaksi pandangan 

atau perasaan seorang individu terhadap objek tertentu. 

Walaupun objeknya sama, namun tidak semua individu 

mempunyai sikap yang sama, hal itu dapat dipengaruhi oleh 

keadaan individu, pengalaman, informasi dan kebutuhan 

masingmasing individu berbeda. Sikap seseorang terhadap objek 

akan membentuk perilaku individu terhadap objek. 

Pengertian mengenai sikap juga disampaikan oleh Sarlito 

dan Eko (2009:151), Sikap adalah suatu proses penilaian yang 

dilakukan oleh seorang individu terhadap suatu objek. Objek 

yang disikapi individu dapat berupa benda, manusia atau 

informasi. Proses penilaian seorang terhadap suatu objek dapat 

berupa penilaian positif dan negatif. 

 

3. Motivasi 

a. Pengertian Motivasi 

Menurut Mulyasa (2003:112) Motivasi merupakan tenaga 

pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke 

arah suatu tujuan tertentu. Peserta didik akan bersungguh-sungguh 

karena motivasi yang tinggi. 

Menurut Azwar (2000:15) Motivasi merupakan 

rangsangan, dorongan ataupun pembangkit tenaga yang dimiliki 

seseorang atau sekelompok masyarakat yang mau berbuat dan 

bekerjasama secara optimal dalam melaksanakan sesuatu yang 

telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Hasibuan (2005:143) Motivasi berasal dari kata 

latin movere yang berarti dorongan atau pemberian daya penggerak 

yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau 



 
 

bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya 

upayanya untuk mencapai kepuasan. 

Menurut American Encyclopedia Dalam Hasibuan 

(2005:143) Menyebutkan bahwa motivasi sebagai kecenderungan 

“suatu difat yang merupakan pokok pertentang” dalam diri 

seseorang yang membangkitkan topangan dan mengarahkan 

tindak-tanduknya. 

Menurut Terry Dalam Hasibuan (2005:145) 

Mengemukakan bahwa motivasi ialah keinginan yang terdapat 

pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk 

melakukan tindakan-tindakan. 

Menurut Setiadi (2010:25) motivasi berasal dari bahasa 

latin yang berbunyi movere yang berarti dorngan atau 

menggerakan. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal 

yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku 

manusia. Motivasi semakin penting agar konsumen mendapatkan 

tujuan yang diinginkannya secara optimum. 

Menurut Engel et al dalam Setiadi (2010:25) motivasi 

adalah kecenderungan(suatu sifat yang merupakan pokok 

pertentangan) dalam diri seseorang yang membangkitkan topangan 

dan tindakan. Motivasi meliputi faktor kebutuhan biologis dan 

emosional yang hanya dapat diduga dari pengamatan tingkah laku 

manusia. 

Menurut Merle J. Moskowit dalam Setiadi (2010:26) 

motivasi secara umum didefinisikan sebagai inisiasi dan pengarah 

tingkahlaku dan pelajaran motivasi sebenarnya merupakan 

pelajaran tingkahlaku. 

Selanjutnya menurut Edwin B. Flippo dalam Setiadi 

(2010:26) menyatakan bahwa motivasi adalah suatu keahlian 

dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja 



 
 

secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan 

organisasi sekaligus tercapai. 

Menurut Adisasmita (2011:161) motivasi adalah dorongan 

yang diberikan kepada manusia atau tenaga kerja untuk bekerja 

bersama-sama mencapai suatu sasaran. 

Motivasi merupakan latar belakang yang menggerakkan 

atau mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Banyak karyawan 

yang tidak memiliki motivasi di tempat kerjanya karena mereka 

melihat rendahnya relasi antara upaya kerja dan kinerja, antara 

kinerja dan imbalan dari perusahaan dan/ atau antara imbalan yang 

diterima dan yang diinginkannya (O’reilly,2004:35).  

Pimpinan yang arif bijaksana dapat mengubah atau 

menyeimbangkan motivasi, misalnya menyeimbangkan motivasi 

ekonomi dengan motivasi perjuangan dalam diri anak buah. 

Menurut Bruce (2007:25) pengaruh semangat sangat luas dan 

beragam. Semangat secara langsung memberikan efek motivasi 

kepada karyawan serta memberi pengaruh besar pada kemampuan 

dan prestasi mereka. 

 

b. Faktor-faktor Motivasi 

Menurut Sunyoto (2013:13) faktor-faktor motivasi ada tujuh 

yaitu: 

1) Promosi 

Promosi adalah kemajuan seorang karyawan pada suatu tugas 

yang lebih baik, baik dipandang dari sudut tanggung jawab 

yang lebih berat, martabat atau status yang lebih tinggi, 

kecakapan yang lebih baik, dan terutama tambahan 

pembayaran upah atau gaji. 

2) Prestasi Kerja 



 
 

Pangkal tolak pengembangan karier seseorang adalah prestasi 

kerjanya melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya 

sekarang. Tanpa prestasi kerja yang memuaskan, sulit bagi 

seorang karyawan untuk diusulkan oleh atasannya agar 

dipertimbangkan untuk dipromosikan ke jabatan atau pekerjaan 

yang lebih tinggi di masa depan. 

3) Pekerjaan itu sendiri 

Tanggung jawab dalam mengembangkan karier terletak pada 

masingmasing pekerja. Semua pihak seperti pimpinan, atasan 

langsung, kenalan dan para spesialis di bagian kepegawaian, 

hanya berperan memberikan bantuan, semua terserah pada 

karyawan yang bersangkutan, apakah akan memanfaatkan 

berbagai kesempatan mengembankan diri atau tidak. 

4) Penghargaan 

Pemberian motivasi dengan melalui kebutuhan penghargaan, 

seperti penghargaan atas prestasinya, pengakuan atas keahlian 

dan sebagainya. Hal yang sangat diperlukan untuk memacu 

gairah kerja bagi pada karyawan. Penghargaan di sini dapat 

merupakan tuntutan faktor manusiawi atas kebutuhan dan 

keinginan untuk menyelesaikan suatu tantangan yang harus 

dihadapi. 

5) Tanggung Jawab 

Pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan perusahaan 

kepada para karyawan merupakan timbal balik atas kompensasi 

yang diterimanya. Pihak perusahaan memberikan apa yang 

diharapkan oleh para karyawan, namun di sisi lain para 

karyawan pun harus memberikan kontribusi penyelesaian 

pekerjaan dengan baik pula dan penuh dengan tanggung jawab 

sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

6) Pengakuan 



 
 

Pengakuan atas kemampuan dan keahlian bagi karyawan dalam 

suatu pekerjaan merupakan suatu kewajiban oleh perusahaan. 

Karena pengakuan tersebut merupakan salah satu kompensasi 

yang harus diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang 

memang mempunyai suatu keahlian tertentu dan dapat 

melaksanakan pekerjaandengan baik pula. Hal ini akan dapat 

mendorong para karyawan yang mempunyai kelebihan di 

bidangnya untuk berprestasi lebih baik lagi. 

7) Keberhasilan dalam Bekerja 

Keberhasilan dalam bekerja dapat memotivasi para karyawan 

untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

diberikan oleh perusahaan. Dengan keberhasilan tersebut 

setidaknya dapat memberikan rasa bangga dalam perasaan 

karyawan bahwa mereka telah mampu mempertanggung 

jawabkan apa yang menjadi tugas mereka. 

 

c. Langkah-langkah Motivasi 

Dalam memotivasi bawahan, ada beberapa petunjuk atau 

langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh setiap pemimpin. 

Adapun langkah-langkah tersebut menurut Sunyoto (2013:17), 

adalah sebagai berikut: 

1) Pemimpin harus tahu apa yang dilakukan bawahan 

2) Pemimpin harus berorientasi kepada kerangka acuan orang 

3) Tiap orang berbeda-beda di dalam memuaskan kebutuhan 

4) Setiap pemimpin harus memberikan contoh yang baik bagi para 

karyawan 

5) Pemimpin mampu mempergunakan keahlian dalam berbagai 

bentuk 

6) Pemimpin harus berbuat dan berlaku realistis 

 



 
 

d. Tujuan Motivasi 

Adapun tujuan motivasi menurut Sunyoto (2013:18) adalah 

sebagai berikut: 

1) Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan 

2) Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan 

3) Meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

4) Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan 

5) Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi 

karyawan 

6) Mengefektifkan pengadaan karyawan 

7) Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 

8) Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan 

9) Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan 

10) Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-

tugasnya 

 

e. Jenis-jenis Motivasi 

Ada dua jenis motivasi menurut Hasibuan (2013:150) 

adalah sebagai berikut: 

1) Motivasi Positif 

Motivasi positif maksudnya manajer memotivasi (merangsang) 

bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang 

berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif, 

semangat kerja bawahan akan meningkat karena umumnya 

manusia senang menerima yang baik-baik saja. 

2) Motivasi Negatif 

Motivasi negatif maksudnya manajer memotivasi bawahan 

dengan standar mereka akan mendapat hukuman. Dengan 

motivasi negatif ini semangat bekerja bawahan dalam jangka 



 
 

waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, 

tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. 

 

f. Indikator Motivasi 

Menurut Zameer Ali et all (2014:297) motivasi merupakan 

keinginan karyawan untuk melakukan sesuatu yang diberikan dan 

untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, indikator dari motivasi 

kerja menurut mereka ada 5 indikator, yaitu: gaji, insentif, jaminan 

kesejahteraan, perasaan aman, dan promosi. 

1. Gaji 

Menurut Andrew F. Sikula (2007:119) gaji adalah balas 

jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai 

konsekuensi dari statusnya sebagai seorang karyawan yang 

memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Menurut Malayu S. P Hasibuan (2007:118) gaji adalah 

balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap 

serta mempunyai jaminan yang pasti. 

Menurut Sadili Samsudin (2010:189) gaji adalah sesuatu 

yang berkaitan dengan uang yang diberikan kepada pegawai atau 

karyawan. Sedangkan menurut Anwar Prabu Mangkunegara 

(2008:85) gaji adalah uang yang dibayar kepada pegawai atas 

jasa pelayanannya yang diberikan secara bulanan. 

Menurut Rivai (2009:360) gaji adalah balas jasa dalam 

bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari 

kedudukan sebagai karyawan yang memberikan sumbangan dan 

pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Menurut Wung dan Brotoharjoso (2003:86) gaji atau 

salary adalah komponen imbalan jasa atau penghasilan yang 

pemberiannya didasarkan pada berat-ringannya tugas jabawan 

yang diduduki oleh pegawai. 



 
 

Menurut Umar (2005:34) gaji adalah balas jasa yang 

dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai 

jaminan yang pasti. 

Menurut Hariandja (2002:34) gaji adalah salah satu 

unsur yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, 

sebab gaji adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

pegawai, sehingga dengan gaji yang diberikan pegawai akan 

termotivasi untuk bekerja lebih giat. 

Menurut Moch Tofik (2010:2) penggajian adalah semua 

gaji yang dibayarkan perusahana kepada karyawannya. Para 

manajer, pegawai administrasi, dan pegawai penjualan, 

biasayanya mendapat gaji dari perusahaan yang jumlahnya tetap. 

Tarif gaji biasanya dinyatakan dalam gaji perbulan. 

Menurut Mulyadi (2013:373) gaji adalah pembayaran 

atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang 

mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan upah umumnya 

merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan 

oleh karyawan pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayarkan 

secara tetap perbulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan 

hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang dihasilkan. 

 

 

 

2. Insentif 

Insentif dapat dirumuskan sebagai balas jasa yang 

memadai kepada pegawai yang prestasinya melebihi standar 

yang telah ditetapkan. Insentif merupakan suatu faktor 

pendorong bagi pegawai untuk bekerja lebih baik agar 

produktivitas pegawai dapat meningkat. 



 
 

Menurut Riani (2013:131) insentif adalah sarana untuk 

memotivasi karyawan dalam mencapai suatu target tertentu. 

Insentif dalam perkembanganya bisa dalam berbagai bentuk: 

bonus, komisi baik secara finansial (uang dan saham) ataupun 

dalam bentuk benefit lain (jalan-jalan keluar negeri, rumah, 

mobil,dan lain-lain). Pemberian insentif dimaksudkan agar dapat 

memenuhi kebutuhan para pegawai dan keluarga mereka. Istilah 

sistem insentif pada umumnya digunakan untuk 

menggambarkan rencana-rencana pembayaran upah yang 

dikaitkan secara langsung atau tidak langsung dengan berbagai 

standar kinerja pegawai atau profitabilitas organisasi. 

Menurut Panggabean (2010:89) menyatakan pengertian 

insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan 

kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah 

ditentukan. 

Menurut Hasibuan Melayu S.P (2013:118) menyatakan 

pengertian insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan 

kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi 

standar. Upah insetif ini merupakan alat yang dipergunakan 

pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi. 

Menurut Mangkunegara (2011:89) menyatakan 

pengertian insentif adalah suatu bentuk uang yang diberikan oleh 

pihak pemimpin organisasi kepada karyawan agar mereka 

bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam 

mencapai tujuan-tujuan organisasi sebagai pengakuan prestasi 

kerja dan kontribusi karyawan kepada organisasi. 

Sedangkan menurut Yani (2012:145) Insentif merupakan 

salah satu penghargaan yang dikaitkan dengan prestasi kerja. 

Semakin tinggi prstasi kerja, maka semakin tinggi juga insentif 

yang diberikan. Pemberian insentif yang diterima tidak dikaitkan 



 
 

dengan prestasi kerja, tetapi bersifat pribadi maka merka akan 

merasakan adanya ketidakadilan dapat mempengaruhi perilaku, 

seperti misalnya ketidakhadiran dan menurunnya prestasi kerja. 

 

3. Promosi 

Menurut Hasibuan (2008:108) promosi jabatan adalah 

perpindahan yang memperbesar authority dan responsibility 

karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi 

sehingga kewajiban hak, status dan penghasilannya semakin 

besar. 

Menurut Tohardi dalam Flippo (2002:382) bahwa 

promosi jabatan adalah merupakan perubahan dari pekerjaan 

yang satu ke yang lain yang mempunyai syarat-syarat lebih baik 

dalam hal kedudukan dan tanggung jawab. 

Menurut Werther and Davis  (2003:201) sebagai 

berikut: "A promotion occurs when an employee is moved from 

ajobto another position that is hidher in pay, responsibility or 

organizational level. Generally, it is gives as arecognation of a 

person's past performance and future promise" (promosi 

merupakan suatu kejadian pada karyawan yang dipindahkan dari 

suatu jabatan yang lebih tinggi dalam upah, tanggung jawab atau 

tingkat organisasi.) 

Menurut Siagian  (2002:169) Promosi adalah apabila 

seorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan kepekerjaan 

lain yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya lebih 

besar dalam hilarki jabatan lebih tinggi dan penghasilannya pun 

lebih besar pula. 

Menurut Sikula dalam Hasibuan (2007:107) yaitu:" 

Technically, a promotion is amovement an organization from 

one position to another that involves in pay or an increase in 



 
 

stasus" ( secara tehnik promosi adalah suatu perpindahan 

didalam suatu organisasi dari satu posisi ke posisi lainnya yang 

melibatkan baik peningkatan upah maupun status). 

 

4. Disiplin 

a. Pengertian Disiplin 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah 

(1) tata tertib; (2) ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata 

tertib, dan sebagainya); (3) bidang studi yang memiliki objek, 

sistem, dan metode tertentu. 

Menurut Siagian (2010:305) disiplin merupakan tindakan 

manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi 

tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Dengan perkataan lain, 

pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang 

berusaha memperbaiki dan membentukpengetahuan, sikap dan 

perilaku karyawan sehingga para karyawan tersebut secara 

sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para 

karyawan yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya. 

Menurut Hasibuan (2008:193) disiplin kerja adalah 

kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan 

norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap 

seseorang yang secara suka rela mentaati semua peraturan dan 

sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, kesediaan adalah suatu 

sikap, tingkah laku, dan peraturan baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis. Disiplin pada hakikatnya adalah suatu ketaatan yang 

sungguh-sungguh yang didukung oleh kesadaran untuk 

menunaikan tugas kewajiban serta berperilaku sebagaimana 

mestinya menurut aturan-aturan atau tata kelakuan yang 

seharusnya berlaku di dalam suatu lingkungan tertentu. 



 
 

Menurut Miftah Thoha (2005:76) disiplin adalah 

ketepatan dalam melaksanakan tugas kerja atau lebih menekankan 

pada output. Pegawai dituntut untuk dapat menyelesaikan 

tugasnya sesuai jadwal yang ditentukan. 

Hodges (2010:339) mengatakan bahwa disiplin dapat 

diartikan sebagai sikap seseorang atau kelompok yang berniat 

untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. 

Menurut Siswanto (2006:178) disiplin kerja yaitu sebagai 

sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap 

peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang 

tidak tertulis serta sanggup menjalankanya dan tidak mengelak 

menerima sanksi hukuman. 

Menurut Sedarmayanti (2010:99) Disiplin merupakan 

ketaatan untuk mengikuti aturan yang menjadi tanggung jawab 

aparatur. Disiplin sangat berkaitan dengan kewenangan karena 

apabila kewenangan tidak dijalankan dengan semestinya, maka 

disiplin menjadi lenyap. 

Menurut Simamora (2000:213) Kedisiplinan kerja adalah 

bentuk pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan yang teratur 

dan menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja didalam suatu 

organisasi. Sedangkan menurut M. Harlie (2010:117) disiplin 

kerja pada hakikatnya adalah menumbuhkan kesadaran bagi para 

pekerjanya untuk melakukan tugas yang telah dibebankan, dimana 

pembentukannya tidak timbul dengan sendirinya, melainkan 

harus dibentuk melalui pendidikan formal maupn non formal, 

serta motivasi yang ada pada setiap karyawan harus 

dikembangkan dengan baik. Dengan adanya pegawai yang 

mempunyai rasa disiplin yang tinggi, maka akan dapat 

memperlihatkan suatu organisasi yang sehat, yang dapat 



 
 

diandalkan, dan akan memberikan pelayanan yang baik untuk 

masyarakat. 

Menurut Terry dalam Sutrisno (2014:87), mengatakan 

bahwa disiplin merupakan alat penggerak karyawan. Agar tiap 

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, maka harus diusahakan 

agar ada disiplin yang baik. Terry kurang setuju jika disiplin 

hanya dihubungkan dengan hal-hal yang kurang menyenangkan 

(hukuman), karena sebenarnya hukuman merupakan alat paling 

akhir untuk menegakkan disiplin. 

Menurut Muchidarsiyah (2005:146) disiplin kerja sebagai 

sikap mental yang tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku 

perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau 

ketaatan (obedience) terhadap peraturan-pertauran yang 

ditetapkan baik oleh pemerintah mengenai etik, norma, dan kaidah 

yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Rivai (2004:444) disiplin kerja adalah suatu alat 

yang digunakan agar pegawai bersedia untuk mengubah suatu 

perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran 

dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma 

sosial yang berlaku. Sedangkan menurut Husein (2000:95) 

disiplin kerja adalah pegawai patuh dan taat melaksanakan 

peraturan kerja yang berupa lisan maupun tulisan dari kelompok 

maupun organisasi. 

Menurut Sastrohadiwiryo (2003:291) disiplin kerja dapat 

diartikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh 

dan taat pada peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak 

mengelak atau menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar 

tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. 



 
 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 

disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban 

dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila 

tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 

 

b. Macam –Macam Disiplin Kerja 

Menurut Mangkunegara (2013:129) ada 2 bentuk disiplin 

kerja, yaitu disiplin preventif dan disiplin korektif. 

1. Disiplin Preventif 

Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan 

pegawai mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan 

yang telah digariskan oleh perusahaan. Tujuan dasarnya adalah 

untuk menggerakkan pegawai berdisiplin diri. Dengan cara 

preventif, pegawai dapat memelihara dirinya terhadap 

peraturan-peraturan perusahaan. Disiplin preventif merupakan 

suatu sistem yang berhubungan dengan kebutuhan kerja untuk 

semua bagian sistem yang ada dalam organisasi. Jika system 

organisasi baik, maka diharapkan akan lebih mudah 

menegakkan disiplin kerja. 

2. Disiplin Korektif 

Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai 

dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk 

tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku 

pada perusahaan. Pada disiplin korektif, pegawai yang 

melanggar disiplin perlu diberikan sanksi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk 

memperbaiki pegawai pelanggar, memelihara peraturan yang 

berlaku, dan memberikan pelajaran kepada pelanggar. 



 
 

c. Tujuan Disiplin Kerja 

Secara umum dapat disebutkan bahwa tujuan utama 

disiplin kerja adalah demi kelangsungan organisasi sesuai dengan 

dengan motif organisasi yang bersangkutan baik hari ini maupun 

hari esok. Menurut Sasrohadiwiryo (2003:292), secara khusus 

tujuan disiplin kerja para pegawai, antara lain: 

a. Agar para pegawai menepati segala peraturan dan kebijakan 

ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan oragnisasi 

yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta 

melaksanakan perintah manajemen dengan baik. 

b. Pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya 

serta mampu memberikan pelayanan yang maksimum kepada 

pihak tertentu yang berkepentingan dengan organisasi sesuai 

dengan bidang pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

c. Pegawai dapat menggunakan dan memelihara sarana dan 

prasarana, barang dan jasa oragnisasi dengan sebaik-baiknya. 

d. Para pegawai dan berpartisipasi sesuai dengan norma-norma 

yang berlaku pada organisasi. 

e. Pegawai mampu menghasilkan produktifitas yang tinggi sesuai 

dengan harapan organisasi, baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. Dengan adanya tujuan dan disiplin yang jelas, 

pegawai bisa menaati semua peraturan-peraturan dengan 

sukarela dan tanpa adanya paksaan sehingga etos kerja 

terbangun dengan baik dan terjalin hubungan harmonis sesama 

pegawai, ini menandakan sangat pentingya tujuan disiplin kerja 

untuk diterapkan dismua organisasi.  

 

d. Karakteristik Disiplin Kerja 

Karakteristik disiplin merupakan ciri khas yang 

menunjukan seseorang memiliki sifat disiplin. Menurut  



 
 

Daryanto dan Suryatri (2013:49) karakteristik disiplin yang 

sehat, antara lain: 

1. Kompetensi dalam bidang akademik, pekerjaan dan relasi 

sosial. 

2. Pengelolaan emosi dan mengontrol perilaku-perilaku yang 

impulsif. 

3. Kepemimpinan 

4. Harga diri yang positif, dan identitas diri 

Sedangkan menurut Fathurrohman (2013:130) seseorang 

yang berdisiplin memiliki deskripsi perilaku: 

1. Biasa menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu, menghindari 

sikap ingkar janji, dan biasa mengerjakan tugas sampai selesai. 

2. Menghindari sikap buruk sangka dan lalai 

3. Berani menanggung resiko dan tidak suka melempar kesalahan 

pada orang lain 

4. Selalu menghindari sikap munafikdan putus asa. 

 

e. Pendekatan Disiplin Kerja 

Menurut Mangkunegara (2013:130) ada tiga macam 

pendekatan dalam disiplin kerja yang dilaksanakan dalam suatu 

organisasi atau lembaga, antara lain: 

1. Pendekatan Disiplin Modern 

Disiplin modern adalah mempertemukan sejumlah keperluan 

atau kebutuhan baru di luar hukuman. Pendekatan ini memiliki 

beberapa asumsi, yaitu: 

a) Disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan 

bentuk hukuman secara fisik. 

b) Melindungi tuduhan yang buruk untuk diteruskan pada 

proses hukum yang berlaku. 



 
 

c) Keputusan-keputusan yang diambil terhadap kesalahan 

atau prasangka yang harus diperbaiki dengan 

mengadakan proses penyuluhan berdasarkan fakta 

faktanya. 

d) Melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah 

terhadap kasus disiplin. 

2. Pendekatan disiplin tradisi 

Disiplin tradisi adalah pendekatan disiplin dengan cara 

memberikan hukuman. Pendekatan ini berasumsi sebagai 

berikut: 

a) Disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan dan tidak 

pernah ada peninjaua kembali bila telah diputuskan. 

b) Disiplin adalah hukuman untuk memberikan pelajaran 

kepada pegawai lainnya. 

c) Peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan hukuman 

yang lebih keras. 

d) Pemberian hukuman terhadap pegawai yang melanggara 

kedua kalinya harus diberi hukuman yang lebih berat. 

3. Pendekatan Disiplin Bertujuan 

Pendekatan disiplin bertujuan memiliki asumsi bahwa: 

a) Disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh 

semua pegawai. 

b) Disiplin bukanlah satu hukuman, tetapi merupakan 

pembentukan perilaku. 

c) Disiplin ditujukan untuk perubahan perilaku yang baik. 

d) Disiplin pegawai bertujuan agar pegawai bertanggung 

jawab terhadap perbuatannya. 

 

 

 



 
 

f. Fungsi Disiplin 

Menurut Tulus Tu’u (2004:38) Mengemukakan beberapa 

fungsi disiplin, antara lain: 

1. Menata kehidupan bersama 

Disiplin berfungsi menata kehidupan bersama, dengan adanya 

disiplin maka hubungan yang terjalin antara individu satu 

dengan individu lain menjadi lebih baik. 

2. Membangun kepribadian 

Lingkungan yang baik sangat berpengaruh terhadap 

kepribadian seseorang. Lingkungan organisasi yang memiliki 

keadaan yang tenang, tertib, dan tentram, sangat berpengaruh 

dalam membangun kepribadian yang baik. 

3. Melatih kepribadian 

Disiplin merupakan sarana untuk melatih kepribadian 

pegawai agar senantiasa menunjukkan kinerja baik. Sikap, 

perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak 

terbentuk dalam waktu yang singkat. 

4. Pemaksaan 

Disiplin dapat berfungsi sebagai pemaksaan kepada seseorang 

untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di 

lingkungan tersebut. Dengan pemaksaan, pembiasaan dan 

latihan disiplin dapat menyadarkan bahwa disiplin itu penting. 

5. Hukuman 

Disiplin yang disertai hukuman sangat penting karena dapat 

memberikan dorongan kekuatan untuk mentaati dan 

mematuhinya. Tanpa adanya hukuman, dorongan ketaatan 

dan kepatuhan dapat menjadi lemah serta motivasi untuk 

mengikuti aturan yang berlaku menjadi berkurang. 

6. Menciptakan lingkungan kondusif 



 
 

Disiplin berfungsi sebagai pembentukan sikap, perilaku, dan 

kehidupan di dalam lingkungan tempat seseorang berada, 

termasuk lingkungan kerja sehingga tercipta suasana tertib 

dan teratur dalam pelaksanaan pekerjaan. 

 

g. Prinsip – Prinsip Disiplin Kerja 

Menurut Ranupandojo (2010:241) untuk mengkondisikan 

pegawai agar senantiasa bersikap disiplin, maka terdapat beberapa 

prinsip pendisiplinan, sebagai berikut: 

1. Pendisiplinan dilakukan secara pribadi. 

2. Pendisiplinan harus bersifat membangun. 

3. Pendisiplinan haruslah dilakukan oleh atasan langsung dengan 

segera. 

4. Keadilan dalam pendisiplinan sangat diperlukan 

5. Pimpinan hendaknya tidak seharusnya memberikan 

pendisiplinan pada waktu bawahan sedang absen. 

6. Setelah pendisiplinan sikap dari pimpinan haruslah wajar 

kembali. 

Untuk mengkondisikan karyawan perusahaan agar 

senantiasa bersikap disiplin, maka terdapat beberapa prinsip 

pendisiplinan. Menurut Husein (2000:39) berpendapat bahwa 

seorang pegawai yang dianggap melaksanakan prinsip-prinsip 

disiplin kerja apabila ia melaksanakan hal-hal sebagai berikut :  

1. Hadir di tempat kerja sebelum waktu mulai bekerja. 

2. Bekerja sesuai dengan prosedur maupun aturan kerja dan 

peraturan organisasi. 

3. Patuh dan taat kepada saran maupun perintah atasan. 

4. Ruang kerja dan perlengkapan selalu dijaga dengan bersih dan 

rapih. 

5. Menggunakan peralatan kerja dengan efektif dan efisien. 



 
 

6. Menggunakan jam istirahat tepat waktu dan meninggalkan 

tempat setelah lewat jam kerja. 

7. Tidak pernah menunjukkan sikap malas kerja. 

8. Selama kerja tidak pernah absen/tidak masuk kerja dengan 

alasan yang tidak tepat, dan hampir tidak pernah absen karena 

sakit. 

 

h. Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

Menurut Gauzali Saydam (2005:291) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan adalah sebagai berikut: 

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi 

2. Ada tidaknya keteladanan pemimpin dalam organisasi 

3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan 

4. Keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan 

5. Ada tidaknya pengawasan pemimpin 

6. Ada tidaknya perhatian kepada para bawahan 

7. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya 

disiplin. 

8.  

i. Faktor-Faktor Yang Dapat Menunjang Pembinaan Disiplin 

Kerja 

Menurut Martoyo (2000:152) ada beberapa faktor yang 

dapat menunjang pembinaan disiplin antara lain : 

1. Motivasi 

Menurut Adisasmita (2011:161) motivasi adalah dorongan 

yang diberikan kepada manusia atau tenaga kerja untuk bekerja 

bersama-sama mencapai suatu sasaran. Motivasi merupakan 

latar belakang yang menggerakkan atau mendorong orang 

untuk melakukan sesuatu. Banyak karyawan yang tidak 

memiliki motivasi di tempat kerjanya karena mereka melihat 



 
 

rendahnya relasi antara upaya kerja dan kinerja, antara kinerja 

dan imbalan dari perusahaan dan/ atau antara imbalan yang 

diterima dan yang diinginkannya (O’reilly, 2004:35). 

Pimpinan yang arif bijaksana dapat mengubah atau 

menyeimbangkan motivasi, misalnya menyeimbangkan 

motivasi ekonomi dengan motivasi perjuangan dalam diri anak 

buah. Menurut Bruce (2007:25) pengaruh semangat sangat 

luas dan beragam. Semangat secara langsung memberikan efek 

motivasi kepada karyawan serta memberi pengaruh besar pada 

kemampuan dan prestasi mereka. 

2. Pendidikan dan pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan salah satu faktor penting dalam 

membentuk disiplin dan moril. Dari pendidikan dan latihan 

akan diperoleh kemahiran atau keterampilan teknis. tujuan 

pengaturan pendidikan serta pengaturan penyelenggaran 

latihan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah agar terjamin 

adanya keserasian pembinaan Pegawai Negeri Sipil (Miftah 

Thoha, 2005:38). Pada pokoknya latihan jabatan dapat dibagi 

2 (dua), yaitu Pelatihan Pra-Jabatan dan Pelatihan dalam 

Jabatan: Pelatihan Pra-Jabatan (“pre service trainning”) adalah 

suatu latihan yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri 

Sipil, dengan tujuan agar ia dapat terampil melaksanakan tugas 

yang akan dipercayakan kepadanya. Latihan dalam Jabatan (“in 

service training”) adalah suatu latihan yang bertujuan untuk 

meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. 

Menurut Sedarmayanti (2010:103) Prinsip pendidikan dan 

latihan pegawai adalah: 

a) Harus ada keterkaitan antara diklat dengan jabatan pegawai 

b) Harus didasarkan kebutuhan organisasi 

c) Harus dikaitkan dengan pengembangan karir pegawai 



 
 

Tujuan umum pendidikan dan pelatihan: Meningkatkan 

semangat pengabdian, wawasan, pengetahuan, keahlian, dan 

keterampilan. 

a) Mengembangkan pola berpikir yang positif, rasional, dan 

objektif 

b) Menciptakan ataupun mengembangkan metode kerja yang 

lebih baik 

c) Membina karir pegawai 

Tujuan Khusus pendidikan dan pelatihan:  

a) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan sikap untuk dapat 

melaksanakan tugas jabatan secara profesioanl dilandasi 

kepribadian dan etika pegawai negeri sesuai kebutuhan 

organisasi. 

b) Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai 

pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 

c) Memanfaatkan sikap dan semangat pengabdian yang 

berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

d) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam 

melaksanakan tugas pemerintahan umum, dan 

pengembangan masyarakat. 

3. Kepemimpinan 

Menurut Nogi (2000:32) Kepemimpinan merupakan proses 

mempengaruhi orang lain untuk mengambil langkah-langkah 

atau tindakan menuju suatu sasaran bersama. Keberhasilan 

usaha mencapai tujuan institusi sangat ditentukan oleh pola 

kepemimpinan yang ada. Kepemimpinan merupakan rangkaian 

kegiatan untuk mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan dari 

seseorang komandan, pasti turut menentukan berhasil tidaknya 



 
 

pembinaan disiplin dan moril di dalam kesatuan. Teladan 

kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan 

kedisiplinan pegawai, karena pimpinan dijadikan teladan dan 

panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberi 

contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai kata 

dengan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, 

kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik. Jika teladan 

pimpinan kurang baik atau kurang disiplin, maka bawahan pun 

akan kurang disiplin. 

4. Kesejahteraan 

Menurut Sedarmayanti (2010:101) kesejahteraan Pegawai 

adalah kondisi kehidupan yang mewujudkan motivasi kerja 

tinggi secara berkesinambungan karena terpenuhinya 

kebutuhan pegawai, baik fisik dan non fisik. Faktor 

kesejahteraan prajurit mempunyai pengaruh yang tidak sedikit 

dalam pembinaan disiplin dan moral. Menurut Miftah Thoha 

(2005:41) Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil 

diusahakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan, 

sehingga pada akhirnya Pegawai Negeri Sipil dapat 

memusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan 

tugasnya. Usaha kesejahteraan yang dimaksud meliputi 

kesejahteraan materiil dan spiritual, seperti jaminan hari tua, 

bantuan perawatan kesehatan, bantuan kematian, ceramah 

keagamaan, dan lain-lain yang serupa dengan itu. Bantuan 

perawatan kesehatan dan bantuan kematian adalah merupakan 

bagian dari program kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil diatur 

dan dibina oleh Pemerintah Pusat. 

5. Hukum 

Sanksi hukum berperan penting dalam memelihara 

kedisiplinan pegawai. Dengan sanksi hukuman yang yang 



 
 

semakin berat, pegawai akan semakin takut melanggar 

peraturan-peraturan organisasi, sikap, dan perilaku indisipliner 

pegawai akan berkurang. Faktor hukum, dalam hal ini 

merupakan salah satu saja dari banyak faktor yang mendukung 

pembinaan disiplin dan moril. Menurut Miftah Thoha 

(2005:90) ada beberapa faktor yang menyebabkan kedisiplinan 

dan semagat kerja kurang baik yaitu: 

a. Setelah diberlakukannya otonomi daerah, terjadi kelebihan 

pegawai yang disertai dengan berkurangnya beban kerja di 

lingkungan Pemprov. Akibatnya, banyak pegawai yang 

tidak mempunyai pekerjaan yang jelas. Kondisi inilah yang 

menyebabkan kedisiplinan dan semangat kerja yang tidak 

cukup baik 

b. Ada pegawai yang memiliki usaha di luar pekerjaan sebagai 

PNS untuk mengimbangi gaji PNS yang tidak tinggi. 

Mereka sering kali menjalankan usahanya disela-sela jam 

kantor. Akibatnya mereka acap kali pulang lebih awal dari 

jam kantor atau bahkan tidak masuk kantor sama sekali. 

c. Atasan kadang-kadang terpaksa menyelesaikan sendiri 

pekerjaanpekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh 

bawahan karena bawahan kurang sigap atau kurang becus 

d. Masih terbatas pada disiplin fisik administratif, belum cukup 

ada korelasi antara apel/mengisi daftar hadir dengan 

produktivitas/kinerja pegawai 

e. Masih adanya tindakan indisipliner di kalangan pegawai 

mulai dari yang teringan sampai yang terberat. 

f. Belum ada sistem yang baik untuk menjaga disiplin 

termasuk reward, yang dilakukan masih terpengaruh budaya 

militer, seperti sidak, pembinaan, dan lain-lain. 



 
 

Menurut Malayu Hasibuan (2009:194) pada dasarnya 

banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

karyawan suatu organisasi, diantaranya: 

1. Tujuan dan kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas 

dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi 

kemampuan karyawan. Hal ini berarti pekerjaan yang 

dibebankan harus sesuai dengan kemampuan karyawan 

bersangkutan, agar bekerja sungguh-sungguh dan disiplin 

dalam mengerjakannya. Akan tetapi, jika pekerjaan itu diluar 

kemampuannya atau jauh dibawah kemampuannya maka 

kesungguhan dan kedisiplinan karyawan rendah. Misalnya: 

pekerjaan untuk karyawan berpendidikan SMU ditugaskan 

kepada seorang sarjana atau pekerjaan untuk sarjana 

ditugaskan bagi karyawan berpendidikan SMU. Jelas 

karyawan bersangkutan kurang berdisiplin dalam 

melaksanakan pekerjaan itu. Disinilah letak pentingnya asas 

the right man in the right place and the right man in the right 

job. 

2. Teladan pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan 

kedisiplinan karyawan. Pimpinan harus memberi contoh yang 

baik, berdisiplin yang baik, jujur, adil, serta sesuai kata 

dengan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, 

kedisiplinan bawahanpun akan ikut baik. Jika teladan 

pimpinan kurang baik (kurang berdisiplin), para bawahan pun 

akan kurang disiplin.Pimpinan jangan mengharapkan 

kedisiplinan bawahannya baik jika dia sendiri kurang disiplin. 

Pimpinan harus menyadari bahwa perilakunya akan dicontoh 



 
 

dan diteladani bawahannya. Hal inilah yang mengharuskan 

pimpinan mempunyai kedisiplinan yang baik agar para 

bawahan pun mempunyai disiplin yang baik pula. Pepatah 

lama mengatakan kalau guru kencing berdiri, murid kencing 

berlari atau pepatah Batak mengatakan singkam batang na 

singkam tunas na atau harimau tidak mungkin beranak 

domba. 

3. Balas jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan 

kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan/ 

pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin baik terhadap 

pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. 

Untuk mewujudkan kedisiplinan karyawan yang baik, 

perusahaan harus memberikan balas jasa yang relatif besar. 

Kedisiplinan karyawan tidak mungkin baik apabila balas jasa 

yang mereka terima kurang memuaskan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya beserta beserta keluarga. Jadi, balas jasa 

berperan penting untuk menciptakan kedisiplinan karyawan. 

Artinya semakin besar balas jasa semakin baik kedipsiplinan 

karyawan. Sebaliknya, apabila balas jasa kecil kedisiplinan 

karyawan menjadi rendah. Karyawan sulit untuk berdisiplin 

baik selama kebutuhan-kebutuhan primernya tidak terpenuhi 

dengan baik. 

4. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan 

karyawan, karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa 

dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia 

lainnya. Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan dalam 

pemberian balas jasa (pengakuan) atau hukuman akan 



 
 

merangsang terciptanya kedisiplinan karyawan yang baik. 

Manajer yang cakap dalam memimpin selalu berusaha 

bersikap adil terhadap semua bawahannya. Dengan keadilan 

yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang kedisiplinan 

yang baik pula. Jadi, keadilan harus diterapkan dengan baik 

pada setiap perusahaan supaya kedisiplinan karyawan 

perusahaan baik pula. 

5. Waskat 

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan 

paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan 

perusahaan. Dengan waskat berarti atasan harus aktif dan 

langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan 

prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti atasan harus selalu 

ada/hadir di tempat kerja agar dapat mengawasi dan 

memberikan petunjuk, jika ada bawahannya yang mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Waskat efektif 

merangsang kedisiplinan dan moral kerja karyawan. 

Karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, 

pengarahan, dan pengawasan dari atasannya. Dengan waskat, 

atasan secara langsung dapat mengetahui kemampuan dan 

kedisiplinan setiap individu bawahannya secara objektif. 

Waskat bukan hanya mengawasi moral kerja dan kedisiplinan 

karyawan saja, tetapi juga harus berusaha mencari sistem 

kerja yang lebih efektif untuk mewujudkan tujuan organisasi, 

karyawan, dan masyarakat. Dengan sistem yang baik akan 

tercipta internal kontrol yang dapat mengurangi kesalahan-

kesalahan dan mendukung kedisiplinan serta moral kerja 

karyawan. Jadi, waskat menuntut adanya kebersamaan aktif 

antara atasan dengan bawahan dalam mencapai tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan kebersamaan 



 
 

aktif antara atasan dengan bawahan, terwujudlah kerja sama 

yang baik dan harmonis dalam perusahaan yang mendukung 

terbinanya kediplinan karyawan yang baik. 

6. Sanksi hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara 

kedisiplinan karyawan. Dengan sanksi hukuman yang 

semakin berat, karyawan akan semakin takut melanggar 

peraturan-peraturan perusahaan, sikap, dan perilaku 

indisipliner karyawan akan berkurang. Berat/ringannya sanksi 

hukuman yang akan diterapkan ikut mempengaruhi 

baik/buruknya kedisiplinan karyawan. Sanksi hukuman harus 

ditetapkan berdasarkan pertimbangan logis, masuk akal, dan 

diinformasikan secara jelas kepada semua karyawan. Sanksi 

hukuman seharusnya tidak terlalu ringan atau terlalu berat 

supaya hukuman itu dalam bentuk mendidik karyawan untuk 

mengubah perilakunya. Sanksi hukuman hendaknya cukup 

wajar untuk setiap tingkatan yang indisipliner, bersifat 

mendidik, dan menjadi alat motivasi untuk memelihara 

kedisiplinan dalam perusahaan. 

7. Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan 

mempengaruhi kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan 

harus berani dan tegas, bertindak untuk menghukum setiap 

karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman 

yang telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas 

menerapkan hukuman bagi karyawan yang indisipliner akan 

disegani dan diakui kepemimpinannya oleh bawahannya. 

Dengan demikian, pimpinan akan dapat memelihara 

kedisiplinan karyawan perusahaan. Sebaliknya apabila 

seorang pimpinan kurang tegas atau tidak menghukum 



 
 

karyawanyang indisiplinier, sulit baginya untuk memelihara 

kedisiplinan bawahannya, bahkan sikap indisiplinier 

karyawan semakin banyak karena mereka beranggapan 

bahwa peraturan dan sanksi hukumnya tidak berlaku lagi. 

Pimpinan yang tidak tegas menindak atau menghukum 

karyawan yang melanggar peraturan, sebaiknya tidak usah 

membuat peraturan atau tata tertib pada perusahaan tersebut. 

8. Hubungan kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama 

karyawan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu 

perusahaan. Hubungan –hubungan baik bersifat vertikal 

maupun herizontal yang terdiri dari direct single relationship, 

direct group relationship, dan crossrelationship hendaknya 

harmonis. Manajer harus berusaha menciptakan suasana 

hubungan kemanusiaan yang serasi serta mengikat, vertikal 

maupun herizontal diantara semua karyawannya. Terciptanya 

human relationship yang serasi akan mewujudkan lingkungan 

dan suasana kerja yang nyaman. Hal ini akan memotivasi 

kedisiplinan yang baik pada perusahaan. Jadi, kedisiplinan 

karyawan akan tercipta apabila hubungan kemanusiaan dalam 

organisasi tersebut baik. 

 

j. Indikator Disiplin Kerja 

Menurut Handoko (2001:208) terdapat beberapa indikator 

yang dapat digunakan untuk mengukur disiplin kerja dari para 

pegawai, antara lain: 

1. Ketaatan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketaatan 

adalah kepatuhan, kesetiaan, kesalehan, fungsi untuk tidak 

membahayakan atau mengganggu kedamaian atau keadilan. 



 
 

Menurut Green dalam Notoadmodjo (2003:23) 

ketaatan adalah merupakan suatu perubahan perilaku dari 

perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang 

mentaati peraturan. 

Menurut Chaplin (2009:99) ketaatan sebagai 

pemenuhan, mengalah untuk tunduk dengan kerelaan; rela 

memberi, menyerah, mengalah; membuat suatu konformitas 

sesuai dengan harapan atau kemauan orang lain. 

Menurut Taylor (2006:266) ketaatan adalah 

memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan sebagai suatu 

tindakan atau perubahan yang dilakukan berdasarkan keinginan 

orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang 

lain. 

Menurut Blass (2009:957) ketaatan adalah menerima 

perintah-perintah dari orang lain. Ketaatan dapat terjadi dalam 

bentuk apapun, selama individu tersebut menunjukkan perilaku 

patuh terhadap sesuatu atau seseorang. 

Menurut Kelman dalam Ardiansyah dan Ayuni 

(2012:2) mendefinisikan ketaatan sebagai perilaku mengikuti 

permintaan otoritas meskipun individu secara personal tidak 

setuju dengan permintaan tersebut. 

Ketaatan mengandung arti kemauan mematuhi sesuatu 

dengan takluk, tunduk (Neufeldt dan Guralnik dalam 

Widyarti, 2004:96). Sedangkan menurut Shaw dalam Umami 

(2010:25) kepatuhan terjadi ketika seseorang menerima 

pengaruh tertentu karena ia berharap mendapatkan reaksi yang 

menyenangkan dari orang yang berkuasa atau kelompok. 

Tindakan tersebut hanya ketika diawasi oleh pihak yang 

berwenang. 



 
 

Menurut Brehm dan Kassin (2003:13) ketaatan 

merupakan bentuk kepatuhan karena adanya permintaan untuk 

melakukan sesuatu yang dinyatakan dalam bentuk perintah. 

Menurut Baron dan Byrne (2004:25) ketaatan 

merupakan salah satu dari tiga konsep utama yang sering 

dikemukakan oleh para ahli psikologi yang berkaitan dengan 

pengaruh tekanan sosial terhadap perilaku individu selain 

konformitas, kerelaan, dan penerimaan. 

 

2. Ketepatan Waktu 

Para pegawai datang ke kantor tepat waktu, tertib dan 

teratur, dengan begitu dapat dikatakan disiplin kerja yang baik. 

Menurut Taylor (2000:9) ketepatan waktu adalah 

pencapaian sasaran utama kehidupan sebagai hasil dari 

menyisihkan kegiatan-kegiatan yang tidak berarti yang sering 

memakan banyak waktu. 

Menurut Robbins (2006:260) ketepatan waktu 

merupakan tingkat aktifitas diselesaikan pada awal waktu yang 

dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output 

serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktifitas lain. 

Menurut Davidson (2001:6) ketepatan waktu adalah 

menyelesaikan sesuatu dengan lebih cepat dan bekerja lebih 

cerdas. 

 

3. Perilaku 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap 

ransangan atau lingkungan. 

Didalam buku Sistem Administrasi Negara Republik 

Indonesia (LAN, 2003:259) perilaku yaitu sikap atau tingkah 



 
 

laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam 

tugas-tugasnya. Perilaku mencakup kejujuran, tanggung jawab, 

dan disiplin. 

Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau 

tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan 

sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan (PP No 46 Tahun 2011). 

Menurut  Kottze dalam Wibowo (2001:86) perilaku 

adalah tentang bagaimana anda bertindak dan bukan tentang 

apa atau siapa anda. Perilaku adalah suatu cara dimana 

seseorang bertindak atau melakukan. 

Menurut Matutina (2001:205) perilaku adalah 

kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang 

dimiliki oleh seorang karyawan yang mencakup loyalitas, 

kedisiplinan, kerja sama dan bertanggung jawab. 

Menurut Hutapea dan Toha (2008:28) perilaku adalah 

perasaan (senang/tidak senang, suka/tidak suka) atau reaksi 

terhadap suatu ransangan yang datang dari luar. 

Menurut Purwanto (2010:1) perilaku adalah 

pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai 

kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek tadi. 

Menurut Soekodjo (2003:1) perilaku adalah reaksi atau 

respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus 

atau objek. 

Menurut Lois (2008:1) perilaku adalah suatu bentuk 

evaluasi atau reaksi perasaan, sedangkan menurut Petty 

(2009:1) perilaku adalah evaluasi umum yang dibuat manusia 

terhadap dirinya sendiri. 

 

 



 
 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

N

o 
Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Sumber 

1 Aria Binardi Kemampuan Kerja 

Pegawai Pada 

Kantor Kelurahan 

Tanjung Unggat 

Kota Tanjungpinang 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kemampuan kerja 

pegawai pegawai pada 

Kantor Kelurahan 

Tanjung Unggat Kota 

Tanjungpinang pada 

umumnya sudah berjalan 

dengan baik. 

 

Jurnal Fakultas 

Ilmu Sosial 

Dan Ilmu 

Politik 

Universitas 

Maritim Raja 

Ali Haji 

Tanjungpinang

, 2013. 

2 Junaedi  Motivasi Kerja 

Pegawai Kantor 

Kecamatan 

Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pegawai Kantor 

Kecamatan Bontonompo 

Selatan Kabupaten 

Gowa memiliki tingkat 

motivasi yang baik dan 

hal ini juga tentunya 

akan berpengaruh 

terhadap kinerja para 

pegawai. 

 

Jurnal Fakultas 

Ilmu Sosial 

Universitas 

Negeri 

Makasar, 2016 

3 Nila Yustia 

Nengsi 

Analisis 

Kedisiplinan 

Pegawai Negeri Sipil 

pada Kantor Dinas 

Pendidikan 

Kabupaten Kuantan 

Singingi 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

Kedisiplinan Pegawai 

Negeri Sipil DiDinas 

Pendidikan Kabupaten 

Kuantan Singingi sudah 

jalan dengan cukup baik 

akan tetapi belum 

maksimal dalam 

pengawasan. 

Jurusan 

Administrasi 

Negara 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Ilmu Sosial 

Universitas 

Islam Negeri 

Sultan Syarif 

Kasim Riau 

Pekanbaru, 

2014  

 

 

 



 
 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan suatu pernyataan dalam bentuk 

khusus dan merupakan kriteria yang bisa diuji secara empiris. Definisi 

operasional dapat mengukur, menghitung atau mengumpulkan informasi 

melalui logika empiris. 

Selain daripada itu definisi operasional digunakan untuk 

menyamakan persepsi tentang analisis kemampuan, motivasi, dan 

disiplin pegawai pada Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya, maka 

variabel-variabel tersebut didefinisi operasionalkan sebagai berikut: 

a. Kemampuan adalah kecakapan, keahlian dan keterampilan yang 

dimiliki oleh setiap pegawai yang dipergunakan untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kemampuan 

dapat diukur dengan menggunakan indikator, antara lain: memiliki 

keterampilan dalam membuat surat, memiliki kecakapan dalam 

menyelesaikan tugas kerja yang diberikan secara konsisten, memiliki 

keahlian dalam mengoperasikan computer, memiliki kemampuan 

mengelolah administrasi/surat, memahami tugas pokok dan fungsi 

pekerjaan, memiliki pengalaman dalam pekerjaan saya, memiliki 

kemampuan dalam bekerja sama dengan teman dan didalam tim, dan 

memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan pekerjaan saya. 

b. Motivasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, 

merangsang atau menggerakkan seorang pegawai untuk melakukan 

suatu kegiatan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi 

dapat diukur dengan menggunakan indikator, antara lain: ingin 

menjadi unggul dan lebih baik dari rekan sejawat, selalu menentukan 

target sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, berusaha keras untuk 

mencapai prestasi terbaik dalam bekerja, ingin dipromosikan ke 

jabatan yang lebih tinggi, ingin mendapatkan hadiah, ingin 

menerima insentif sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, selalu 



 
 

diberikan arahan dan bimbingan oleh pimpinan, dan selalu menerima 

saran dan kritik supaya lebih baik kedepannya. 

c. Disiplin adalah suatu proses tindakan yang akan mengendalikan 

perilaku pegawai yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, 

keteraturan dan ketertiban pada organisasi. Disiplin dapat diukur 

dengan menggunakan indikator, antara lain: hadir tepat waktu di 

kantor setiap hari jam kerja, pulang dari kantor sesuai dengan jam 

kantor, selalu mengenakan seragam dan tanda pengenal sesuai 

dengan aturan yang telah ditentukan, selalu mematuhi peraturan 

yang telah ditetapkan oleh kantor, melakukan pekerjaan sesuai 

dengan jabatan yang diemban, menyelesaikan pekerjaan dengan 

penuh rasa tanggung jawab, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

waktu yang ditetapkan, dan bekerja sesuai dengan prosedur atau 

metode kerja yang telah ditetapkan. 

 

D. Kerangka Konseptual 

Untuk lebih memahami tentang analisis kemampuan, disiplin dan 

motivasi pegawai pada Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya, maka 

penulis membuat kerangka konseptual yang dapat dijadikan sebagai alur 

pikir dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual Penelitian 
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Distrik 
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Dalam kerangka konseptual penelitian diatas terlihat bahwa 

pada penelitian ini terdapat tiga variabel yang akan diteliti, yaitu: 

kemampuan, motivasi dan disiplin pegawai pada kantor Distrik 

Wesaput Kabupaten Jayawijaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana data diperoleh dalam 

suatu penelitian. Lokasi yang penulis gunakan dalam melakukan 

penelitian adalah di Kantor Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya. 

 

2. Waktu Penelitian 

Waktu yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian 

ini adalah selama ± 2 (dua) bulan. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu berusaha memberikan 

gambaran atau penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang 

diteliti, mengintrepetasikan dan menjelaskan data yang ada secara 

sistematis berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya sehingga memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan 

sebenarnya dari objek yang diteliti. Hal ini sejalan dengan dengan 

pendapat Sarwono (2006:28) yang mengatakan bahwa penelitian 

deskriptif bertujuan membuat pencanderaan/lukisan/ deskripsi mengenai 

fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara 

sistematik, faktual dan diteliti. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2016:80) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas 

52 



 
 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Kantor 

Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya yang berjumlah 12 orang. 

 

2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2016:85) sampel jenuh adalah teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif lebih 

kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat 

generalisasi dengan kesalahan sangat kecil. Adapun sampel dalam 

penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu seluruh Pegawai 

Negeri Sipil pada Kantor Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya yang 

berjumlah 11 orang. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Adapun yang menjadi alat atau instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner atau daftar 

pertanyaan. Menurut Arikunto (2006:151) kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia 

ketahui. 

Kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuesioner 

yang bersifat tertutup atau yang sudah disediakan jawabannya sehingga 

responden tinggal memilih. Dalam hal ini, responden dibatasi dalam 

memberikan jawaban melalui beberapa alternatif saja dengan 

menggunakan skala likert dan sebagai alternatif pilihan jawaban sebagai 

berikut: 

- Sangat Setuju  Skor 5 

- Setuju   Skor 4 



 
 

- Kurang Setuju  Skor 3 

- Tidak Setuju  Skor 2 

- Sangat Tidak Setuju Skor 1 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, yaitu: 

1. Observasi 

Observasi yaitu cara memperoleh data melalui pengamatan langsung 

terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan atau data 

yang relevan dengan objek penelitian. 

2. Kuisioner 

Kuisioner adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. 

3. Studi Literatur 

Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data 

atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat 

dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai 

sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet, dan pustaka. 

 

F. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data menggunakan teknik analisis statistic 

deskriptif yaitu dengan menggunakanan analisa skor dengan skala 

pengukuran dari 1 sampai dengan 5. Mengingat nilai indikator 

maksimum 5 dan nilai indikator minimum 1. Maka untuk 

menginterprestasikan hasil penelitian kedalam 5 kelas interval sebagai 

berikut: 

Nilai maksimum  = 5 

Nilai minimum = 1 



 
 

Interval   = 5 – 1 = 4 

Untuk menentukan 5 interval = 
4

5
  = 0,8 

Maka untuk menginterprestasikan hasil penelitian digunakan tabel 3.1 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Tabel Interpretasi Nilai Skor 

No Interval Jumlah Skor Predikat 

1 4,2 < jumlah skor ≤ 5 Sangat Baik 

2 3,4 < jumlah skor ≤ 4,2 Baik 

3 2,6 < jumlah skor ≤ 3,4 Kurang Baik 

4 1,8 < jumlah skor ≤ 2,6 Tidak Baik 

5 1 < jumlah skor ≤ 1,8 Sangat Tidak Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Keadaan Lokasi Penelitian 

a) Sejarah Pembentukan Distrik Wesaput 

Distrik Wesaput terbentuk pada tahun 2011 dengan 

dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 

17 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Distrik Popugoba, Distrik 

Wame, dan Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya. 

Distrik Wesaput terdiri dari 1 kelurahan dan 7 kampung 

yaitu kelurahan Ilokama, kampung Agamua, Kama, Mawampi, 

Parema, Silumarek, Wesaganya, dan Yaloaput. Luas wilayah 

Distrik Wesaput berdasarkan Jayawijaya Dalam Angka Tahun 

2018 yaitu ± 249,31 Km² (± 24.931 Ha), dengan batas-batas 

wilayah sebagai berikut: 

Barat : Distrik Walelagama 

Timur : Distrik Wamena 

Utara : Distrik Wooma 

Selatan : Distrik Hubikiak 

Jumlah penduduk Distrik Wesaput berdasarkan Badan 

Pusat Statistik Jayawijaya Tahun 2018 per 26 September 2018 

berjumlah 6.216 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 3.303 

jiwa dan perempuan sebanyak 2.913 jiwa. 

 

b) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Distrik 

1. Landasan Hukum 

Kedudukan, Tugas Pokok an Fungsi Distrik di Kabupaten 

Jayawijaya, diatur didalam: 



 
 

a) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya. 

b) Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 68 Tahun 2016 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Distrik Kabupaten 

Jayawijaya. 

2. Kedudukan 

a) Distrik merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai 

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah 

kerja tertentu. 

b) Distrik dipimpin oleh seorang Kepala Distrik yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

3. Tugas Pokok 

a) Menyelengarakan Urusan Pemerintahan Umum 

b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, 

meliputi: 

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta 

dalam perencanaan pembangunan lingkup distrik 

dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan 

di kampung/kelurahan dan distrik 

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun 

swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja distrik 

3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di wilayah distrik baik 

yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun 

swasta 



 
 

4. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan 

5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kerja distrik kkepada Bupati 

dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat 

daerah yang membidangi urusan pemberdayaan 

masyarakat.  

c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum, meliputi: 

1. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional 

Indonesia mengenai program dan kegiatan 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 

di wilayah distrik 

2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang 

berada di wilayah kerja distrik untuk mewujudkan 

ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di 

wilayah distrik; dan 

3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan 

ketertiban kepada Bupati. 

d) Mengoordinasikan pererapan dan penegakkan Perda dan 

Peraturan Bupati, meliputi: 

1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat 

daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan 

peraturan perundang-undangan 

2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat 

daerah yang tugas dan fungsinya dibidang 

penegakkan peraturan perundang-undangan dan/atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 



 
 

3. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakkan 

peraturan perundang-undangan di wilayah distrik 

kepada Bupati. 

e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana 

pelayanan umum, meliputi : 

1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat 

daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan 

fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan 

sarana pelayanan umum 

2. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam 

pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pelayanan umum 

3. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pelayanan umum di wilayah distrik kepada 

Bupati. 

f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di 

tingkat Distrik, meliputi: 

1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat 

daerah dan instansi vertikal di bidang 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan 

dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi 

vertikal di bidang penyelenggaraan kagiatan 

pemerintahan 

3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan di tingkat distrik 

4. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

di tingkat distrik kepada Bupati 



 
 

g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan 

kampung dan/atau kelurahan, meliputi : 

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib 

administrasi pemerintahan kampung dan/atau 

kelurahan 

2. Memberikan bimbingan supervise, fasilitasi dan 

konsultasi pelaksanaan administrasi kampung 

dan/atau kelurahan 

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

kepala kampung dan/atau lurah 

4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

perangkat kampung dan/atau kelurahan 

5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

kampung dan/atau kelurahan  

6. Melaporkan kegiatan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan kampung dan/atau 

kelurahan ditingkat distrik kepada Bupati. 

h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh 

unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di 

Distrik. 

i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh 

peraturan perundang-undangan 

j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. 

k) Tugas kepala distrik dalam melaksanakan pelayanan 

masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan 

kampung dan/atau kelurahan, meliputi : 



 
 

1. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada 

masyarakat di Distrik. 

2. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan 

minimal di wilayahnya 

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat distrik 

4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan 

kepada masyarakat di wilayah distrik 

5. Melaporkan kegiatan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan kampung dan/atau 

kelurahan di tingkat distrik kepada Bupati. 

 

c) Susunan Organisasi 

Susunan Organisasi Distrik terdiri dari : 

1. Kepala 

2. Sekretariat, membawahi : 

a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan 

b. Sub Bagian Keuangan 

3. Seksi Pemerintahan 

4. Seksi Pelayanan Umum 

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

d) Bidang Tugas dan Fungsi Unsur – Unsur Organisasi  

Uraian bidang tugas dan fungsi unsur – unsur organisasi 

Distrik diatas adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Distrik 

(1) Kepala Distrik mempunyai tugas meningkatkan 

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 



 
 

publik dan pemberdayaan masyarakat kampung dan 

kelurahan di wilayah kerja Distrik serta melaksanakan 

tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. 

(2) Kepala Distrik dalam menyelenggarakan pemerintahan, 

pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat 

kampung dan kelurahan, meliputi: 

a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum 

b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat 

c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum 

d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda 

dan Peraturan Bupati 

e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan 

sarana pelayanan umum 

f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah 

di tingkat Distrik. 

g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan 

kampung dan/atau kelurahan 

h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh 

unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang di 

distrik 

i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh 

peraturan perundang-undangan 

j) Melaksanakan monitoring dan menyusun bahan 

evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas  



 
 

k) Memberikan pembinaan dan arahan serta penilaian 

kerja bawahan  

l) Memberikan saran dan mempertimbangkan kepada 

atasan  

m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai bidang tugas dan kewenangannya 

(3) Kepala Distrik melaksanakan sebagian urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

kabupaten meliputi: 

a) Perizinan 

b) Rekomendasi 

c) Koordinasi 

d) Pembinaan 

e) Pengawasan 

f) Fasilitasi 

g) Penetapan 

h) Penyelenggaraan, dan 

i) Kewenangan lain yang dilimpahkan 

(4) Pelaksanaan kepala distrik mencakup penyelenggaraan 

urusan pemerintahan pada lingkup distrik sesuai 

peraturan perundang-undangan 

b. Sekretaris Distrik 

(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala 

distrik mengkoordinasikan penyusunan program dan 

penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu dan 

memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh 

perangkat /aparatur distrik 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris 

menyelenggarakan fungsi : 



 
 

a. Pengkoordinasian penyusunan program dan 

penyelenggaraan tugas-tugas seksi dilingkungan 

distrik 

b. Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, 

administrasi keuangan dan administrasi 

kepegawaian di lingkungan distrik 

c. Pengkoordinasian penyusunan pelaporan atas 

penyelenggaraan tugas lingkup distrik 

d. Pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh 

perangkat/aparatur distrik 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya 

(3) Sekretaris membawahi: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

(1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai 

tugas pokok membantu sekretaris distrik 

menyiapkan bahan dan melaksanakan 

pengelolaan pelayanan administrasi umum dan 

perlengkapan serta pengelolaan administrasi 

kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, bagian umum 

dan kepegawaian mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 

a) Menyusun dan mengelola administrasi surat 

menyurat, penggandaan dan pengarsipan 

tatalaksana rumah tangga dinas 

b) Mengelola administrasi perlengkapan yang 

meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, 

pendistribusian/pemamfaatan, pemeliharaan 



 
 

dan inventarisasi barang perlengkapan 

/perbekalan rumah tangga dinas 

c) Menyelenggarakan pendokumentasian serta 

kepustakaan di lingkungan distrik 

d) Menyiapkan bahan pembinaan hubungan 

kemasyarakatan dan mengelola urusan 

keprotokolan di lingkungan distrik 

e) Mengelola administrasi dan menyiapkan bahan 

pembinaan kepegawaian di lingkungan distrik 

f) Menyusun perencanaan kebutuhan dan 

pengembangan kepegawaian di lingkungan 

distrik 

g) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan 

bidang/unit kerja terkait dalam rangka 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan sesuai lingkup tugasnya 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

mempunyai tugas pokok membantu sekretaris 

distrik menyiapkan bahan dan menyusun rencana 

program dan kegiatan, anggaran pendapatan dan 

belanja dinas, pengelolaan administrasi keuangan 

serta evaluasi dan laporan di lingkungan distrik 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sub bagian 

perencanaan dan keuangan mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 



 
 

a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana 

anggaran pendapatan dan belanja dinas 

b) Menghimpun, mengolah dan menyajikan data 

serta informasi yang berhubungan dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan di 

lingkungan distrik termasuk menyusun profil 

distrik 

c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan 

penyusunan laporan dalam rangka Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) yang meliputi: Renstra, RKT, Renja, 

TAPKIN, LAKIP dan LPPD serta laporan 

lainnya 

d) Melakukan identifikasi dan inventarisasi serta 

menyusun standar pelayanan minimal yang 

wajib dilaksanakan oleh distrik 

e) Menyiapkan bahan dalam rangka monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan di lingkungan distrik serta menyusun 

langkah tindak selanjutnya 

f) Mengelola administrasi dan penatausahaan 

keuangan dinas yang meliputi penyiapan 

bahan penyusunan rencana anggaran, 

pembukuan, verifikasi anggaran serta 

perbendaharaan termasuk pengendalian 

pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

di lingkungan distrik. 

g) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan 

arahan bagi bendaharawan dinas 



 
 

h) Melaksanakan pengelolaan gaji pegawai di 

lingkungan distrik 

i) Menyusun laporan pertangung-jawaban 

pengelolaan anggaran dan penatausahaan 

keuangan di lingkungan distrik sesuai dengan 

standar/pedoman yang ditetapkan 

j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan sesuai lingkup tugasnya 

c. Seksi Pemerintahan 

(1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu 

kepala distrik dalam menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai lingkup 

tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, seksi pemerintahan 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan 

kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

lingkup distrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

b. Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan termasuk 

pembinaan bidang kesatuan bangsa, politik, dan 

pemilu, bidang pertanahan serta bidang administrasi 

kependudukan dan catatan sipil sesuai lingkup tugas 

dan kewenangan yang telah dilimpahkan 

c. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup 

antar umat beragama di wilayah distrik 



 
 

d. Melaksanakan pengkoordinasian dan fasilitasi 

kegiatan unit pelaksana teknis baik UPT dinas 

maupun badan yang berada di wilayah distrik 

e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi 

penyelenggaraan pembangunan di distrik 

f. Melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja sama 

serta fasilitasi dengan instansi vertikal yang berada 

di wilayah distrik 

g. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib 

administrasi pemerintahan kelurahan 

h. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan 

konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan 

i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

perangkat kelurahan 

j. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

kelurahan di tingkat distrik 

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

atas penyelenggaraan kewenangan bidang 

pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Bupati 

serta merumuskan langkah tindak lanjutnya 

l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh 

kepala distrik sesuai lingkup tugas dan fungsinya. 

(3) Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi secara 

administrasi dikoordinasikan oleh sekretaris distrik 

d. Seksi Pelayanan Umum 

(1) Seksi pelayanan umum mempunyai tugas pokok 

membantu kepala distrik dalam menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pelaporan penyelenggaraan pelayanan sesuai lingkup 



 
 

tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, seksi pelayanan 

umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan 

kebijakan menyelenggarakan pelayanan lingkup 

distrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

b. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan 

kepada masyarakat di distrik 

c. Menyiapkan dan menyusun percepatan pencapaian 

standar pelayanan minimal di wilayah distrik 

d. Memfasilitasi dan menyelenggarakan pelayanan dan 

rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan pemberdayaan 

sosial di wilayah distrik 

e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi 

penyelenggaraan pendidikan, kesehatan dan 

keluarga berencana serta pengembangan usaha 

swadaya masyarakat 

f. Melaksanakan pelayanan perijinan dan pemberian 

rekomendasi kepada masyarakat sesuai dengan 

bidang tugas dan lingkup kewenangan distrik 

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh 

pemerintahan kampung dan/atau kelurahan 

g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di distrik 

yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah 

dan instansi vertikal 

h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan 

keolahragaan, kepemudaan, kepramukaan, kesenian 

dan kebudayaan serta pemberdayaan wanita 



 
 

i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan 

kepada masyarakat di wilayah distrik 

j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh 

kepala distrik sesuai lingkup tugas dan fungsnya 

(3) Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi secara 

administratif dikoordinasikan oleh sekretaris distrik. 

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

(1) Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas 

pokok membantu kepala distrik dalam menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat 

sesuai lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, seksi pemberdayaan 

masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan 

kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan 

masyarakat lingkup distrik sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 

b. Menyelenggarakan forum musyawarah perencanaan 

pembangunan di kampung dan/atau kelurahan di 

distrik 

c. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan 

upaya-upaya dan mendorong partisipasi masyarakat 

untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan 

lingkup distrik 

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun 

swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja distrik 



 
 

e. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di wilayah distrik baik 

yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun 

swasta 

f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan 

organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga 

swadaya masyarakat (LSM) termasuk PKK di 

wilayah distrik 

g. Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan 

terhadap lembaga adat dan suku terasing di wilayah 

distrik 

h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan 

penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam 

wilayah kerjanya 

i. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi 

pengembangan perekonomian kampung dan/atau 

kelurahan 

j. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib 

administrasi pemerintahan kampung 

k. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan 

konsultasi pelaksanaan administrasi kampung 

l. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

kepala kampung dan perangkat kampung 

m. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

kampung di tingkat distrik 

n. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai 

bidang tugasnya 

o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh 

kepala distrik sesuai lingkup tugas dan fungsinya 



 
 

(3) Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi secara 

administratif dikoordinasikan oleh sekretaris distrik. 

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

(1) Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas 

pokok membantu kepala distrik dalam menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pelaporan penyelenggaraan urusan ketentraman dan 

ketertiban sesuai lingkup tugas dan kewenangannya 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, seksi ketentraman 

dan ketertiban mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan 

kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban lingkup distrik sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 

b. Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan 

penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban 

umum sesuai lingkup tugas dan kewenangan yang 

telah dilimpahkan di lingkungan distrik 

c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap 

kesatuan Polisi Pamong Praja dan Petugas 

Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah 

distrik 

d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap 

upaya-upaya yang dilaksanakan oleh masyarakat 

dalam rangka menciptakan dan memelihara 

ketentraman dan ketertiban umum di wilayah distrik 

e. Melaksanakan penegakkan atas pelaksanaan Perda, 

Peraturan dan/atau Keputusan Bupati serta peraturan 

perundang-undangan lainnya di wilayah distrik 



 
 

f. Melaksanakan koordinasi dan hubungan kerjasama 

serta fasilitasi dengan instansi/aparatur keamanan 

dalam rangka ketentraman dan ketertiban di wilayah 

distrik 

g. Melakukan evaluasi penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum di tingkat distrik 

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh 

kepala distrik sesuai lingkup tugas dan fungsinya 

(3) Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi secara 

administratif dikoordinasikan oleh sekretaris distrik. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas distrik sesuai dengan 

keahlian dan kebutuhan 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang 

tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala distrik 

(3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Uraian tugas kelompok jabatan fungsional adalah 

sebagai berikut: 

a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta 

mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan,  

pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi 

lainnya yang berhubungan dengan  bidang tugasnya 

b. Menjabarkan proram kerja yang diberikan oleh 

kepala distrik 



 
 

c. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan 

jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki 

d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala 

distrik baik diminta ataupun tidak diminta sesuai 

lingkup tugas dan keahliannya 

e. Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit 

kerja lainnya di lingkungan distrik dalam rangka 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 

f. Mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun 

saran tindak lanjut 

g. Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada 

kepala distrik sebagai pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugasnya 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

distrik sesuai ketentuan yang berlaku 

 

e) Tata Kerja Distrik 

a. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit 

organisasi di lingkungan distrik wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan 

serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing 

b. Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi 

bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab 

memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan 

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 

tugas bawahannya. 



 
 

d. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit 

organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya 

dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan 

kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat 

terbuka. 

 

f) Bagan Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 

STRUKTUR ORGANISASI DISTRIK WESAPUT 

KABUPATEN JAYAWIJAYA 
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2. Keadaan Responden 

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Distrik Wesaput Kabupaten 

Jayawijaya berjumlah 11 orang. Karakteristik responden dapat dilihat 

dari jenis kelamin, pangkat/golongan, umur, masa kerja dan tingkat 

pendidikan. Pengelompokan data sampel ini diperlukan untuk melihat 

gambaran umum aparatur, agar jawaban yang diperoleh lebih variatif 

dan tidak monoton karena berasal dari beberapa sudut pandang yang 

berbeda. 

a) Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin dapat kita lihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 

NO Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Laki – Laki 7 63,6 

2 Perempuan  4 36,4 

Total 11 100 

Sumber: Olahan Data Primer, 2020 

Dari tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa responden di 

Kantor Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya berjumlah 11 orang 

yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 7 orang atau 63,6% dan 

responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 4 orang atau 

36,4%. 

b) Karakteristik informan berdasarkan pangkat/golongan dapat kita 

lihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.2 

Karakteristik Informan Berdasarkan Pangkat/Gol 

No Golongan 
Tipe 

Jumlah Persentase (%) 
A B C D 

1 II 3 1 1 - 5 45,4 

2 III 3 1 1 - 5 45,4 

3 IV 1 - - - 1 9,2 

Total 11 100  

Sumber: Olahan Data Primer, 2020 



 
 

Dari tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa responden di 

Kantor Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya berjumlah 11 orang 

yang terdiri dari golongan II sebanyak 5 orang atau 45,4%, 

golongan III sebanyak 5 orang atau 45,4% dan golongan IV 

sebanyak 1 orang atau 9,2%. 

c) Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat kita 

lihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

1 Sarjana 5 45,4 

2 Diploma III (D3) 1 9,2 

3 SMA 5 45,4 

Total 11 100 

Sumber: Olahan Data Primer, 2020 

Dari tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa responden di 

Kantor Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya berjumlah 11 orang 

yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 5 orang atau 45,4%, 

D3 (Diploma III) sebanyak 1 orang atau 9,2%, dan SMA sebanyak 

6 orang atau 54,6%. 

 

d) Karakteristik responden berdasarkan umur dapat kita lihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

NO Umur (Tahun) Jumlah Persentase 

1 20 – 29 0 0 

2 30 – 39 5 45,4 

3 40 – 49 4 36,4 

4 ≥ 50 2 18,2 

Total 11 100 

Sumber: Olahan Data Primer, 2020 



 
 

Dari tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa responden di 

Kantor Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya berjumlah 11 orang 

berdasarkan tingkat umur 30 sampai 39 tahun sebanyak 5 orang 

atau 45,4%, responden dengan tingkat umur 40 sampai 49 tahun 

sebanyak 4 orang atau 36,4% dan responden dengan tingkat umur 

lebih dari 50 tahun sebanyak 2 orang atau 18,2%. 

e) Karakteristik responden berdasarkan masa kerja dapat kita lihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

NO Masa Kerja (Tahun) Jumlah Persentase 

1 0 – 10 5 45,4 

2 11 – 20 5 45,4 

3 > 21 1 9,2 

Total 11 100 

Sumber: Olahan Data Primer, 2020 

Dari tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa responden di 

Kantor Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya berjumlah 11 orang 

berdasarkan masa kerja 0 – 10 tahun sebanyak 5 orang atau 45,4%, 

masa kerja 11 – 20 tahun sebanyak 5 orang atau 45,4%, dan masa 

kerja diatas 31 tahun sebanyak 1 orang atau 9,2%. 

 

3. Analisa Data 

a. Variabel Kemampuan 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

memiliki keterampilan dalam membuat surat dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 4.6 

Tanggapan responden tentang memiliki keterampilan dalam 

membuat surat 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 8 40 

2 Setuju  4 3 12 

3 Kurang setuju 3 - - 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 52 

Rata-rata Skor 4,7 

Sumber data: Olahan Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.6 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 8 orang menjawab sangat 

setuju dan 3 orang menjawab setuju. Rata-rata skor adalah 4,7 

termasuk dalam predikat sangat baik dimana pegawai memiliki 

keterampilan dalam membuat surat. 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

memiliki kecakapan dalam menyelesaikan tugas kerja yang 

diberikan secara konsisten dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 

Tanggapan responden tentang memiliki kecakapan dalam 

menyelesaikan tugas kerja yang diberikan secara konsisten 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 8 40 

2 Setuju  4 3 12 

3 Kurang setuju 3 - - 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 52 

Rata-rata Skor 4,7 

Sumber data: Olahan Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.7 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 8 orang menjawab sangat 



 
 

setuju dan 3 orang menjawab setuju. Rata-rata skor adalah 4,7 

termasuk dalam predikat sangat baik dimana memiliki kecakapan 

dalam menyelesaikan tugas kerja yang diberikan secara konsisten. 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

memiliki keahlian dalam mengoperasikan computer dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 

Tanggapan responden tentang memiliki keahlian dalam 

mengoperasikan computer 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 7 35 

2 Setuju  4 4 16 

3 Kurang setuju 3 - - 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 51 

Rata-rata Skor 4,6 

Sumber data: Olahan Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.8 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 7 orang menjawab sangat 

setuju dan 4 orang menjawab setuju. Rata-rata skor adalah 4,6 

termasuk dalam predikat sangat baik dimana pegawai memiliki 

keahlian dalam mengoperasikan computer. 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

memiliki kemampuan mengelolah administrasi/surat dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 4.9 

Tanggapan responden tentang memiliki kemampuan 

mengelolah administrasi/surat 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 7 35 

2 Setuju  4 4 16 

3 Kurang setuju 3 - - 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 51 

Rata-rata Skor 4,6 

Sumber data:Olahan  Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.9 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 7 orang menjawab sangat 

setuju dan 4 orang menjawab setuju. Rata-rata skor adalah 4,6 

termasuk dalam predikat sangat baik dimana pegawai memiliki 

kemampuan mengelolah administrasi/surat. 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

memahami tugas pokok dan fungsi pekerjaan dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 

Tanggapan responden tentang memahami tugas pokok dan 

fungsi pekerjaan 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 8 40 

2 Setuju  4 2 8 

3 Kurang setuju 3 1 3 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 51 

Rata-rata Skor 4,6 

Sumber data: Olahan Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.10 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 8 orang menjawab sangat 



 
 

setuju, 2 orang menjawab setuju, dan 1 orang menjawab kurang 

setuju. Rata-rata skor adalah 4,6 termasuk dalam predikat sangat 

baik dimana pegawai memahami tugas pokok dan fungsi 

pekerjaan. 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

memiliki pengalaman dalam pekerjaan saya dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.11 

Tanggapan responden tentang memiliki pengalaman dalam 

pekerjaan saya 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 8 40 

2 Setuju  4 2 8 

3 Kurang setuju 3 1 3 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 51 

Rata-rata Skor 4,6 

Sumber data: Olahan Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.11 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 8 orang menjawab sangat 

setuju, 2 orang menjawab setuju, dan 1 orang menjawab kurang 

setuju. Rata-rata skor adalah 4,6 termasuk dalam predikat sangat 

baik dimana pegawai memiliki pengalaman dalam pekerjaan. 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

memiliki kemampuan dalam bekerja sama dengan teman dan 

didalam tim dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 4.12 

Tanggapan responden tentang memiliki kemampuan dalam 

bekerja sama dengan teman dan didalam tim 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 9 45 

2 Setuju  4 2 8 

3 Kurang setuju 3 - - 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 53 

Rata-rata Skor 4,8 

Sumber data: Olahan Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.12 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 9 orang menjawab sangat 

setuju dan 2 orang menjawab setuju. Rata-rata skor adalah 4,8 

termasuk dalam predikat sangat baik dimana pegawai memiliki 

kemampuan dalam bekerja sama dengan teman dan didalam tim. 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan pekerjaan saya 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.13 

Tanggapan responden tentang memiliki latar belakang 

pendidikan sesuai dengan pekerjaan saya 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 9 45 

2 Setuju  4 2 8 

3 Kurang setuju 3 - - 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 53 

Rata-rata Skor 4,8 

Sumber data:Olahan  Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.13 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 2 orang menjawab sangat 



 
 

setuju dan 2 orang menjawab setuju. Rata-rata skor adalah 4,8 

termasuk dalam predikat sangat baik dimana pegawai memiliki 

latar belakang pendidikan sesuai dengan pekerjaan. 

 

b. Variabel Motivasi 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

ingin menjadi unggul dan lebih baik dari rekan sejawat dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.14 

Tanggapan responden tentang ingin menjadi unggul dan 

lebih baik dari rekan sejawat 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 5 25 

2 Setuju  4 6 24 

3 Kurang setuju 3 - - 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 49 

Rata-rata Skor 4,4 

Sumber data: Olahan Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.14 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 5 orang menjawab sangat 

setuju dan 6 orang menjawab setuju. Rata-rata skor adalah 4,4 

termasuk dalam predikat sangat baik dimana pegawai ingin 

menjadi unggul dan lebih baik dari rekan sejawat. 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

selalu menentukan target sebelum melaksanakan suatu pekerjaan 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 4.15 

Tanggapan responden tentang selalu menentukan target 

sebelum melaksanakan suatu pekerjaan 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 5 25 

2 Setuju  4 6 24 

3 Kurang setuju 3 - - 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 49 

Rata-rata Skor 4,4 

Sumber data: Olahan Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.15 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 5 orang menjawab sangat 

setuju dan 6 orang menjawab setuju. Rata-rata skor adalah 4,4 

termasuk dalam predikat sangat baik dimana pegawai selalu 

menentukan target sebelum melaksanakan suatu pekerjaan. 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

berusaha keras untuk mencapai prestasi terbaik dalam bekerja 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.16 

Tanggapan responden tentang berusaha keras untuk 

mencapai prestasi terbaik dalam bekerja 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 5 25 

2 Setuju  4 6 24 

3 Kurang setuju 3 - - 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 49 

Rata-rata Skor 4,4 

Sumber data: Olahan Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.16 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 5 orang menjawab sangat 

setuju dan 6 orang menjawab setuju. Rata-rata skor adalah 4,4 



 
 

termasuk dalam predikat sangat baik dimana pegawai berusaha 

keras untuk mencapai prestasi terbaik dalam bekerja. 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

ingin dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.17 

Tanggapan responden tentang ingin dipromosikan ke 

jabatan yang lebih tinggi 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 8 40 

2 Setuju  4 3 12 

3 Kurang setuju 3 - - 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 52 

Rata-rata Skor 4,7 

Sumber data:Olahan  Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.17 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 8 orang menjawab sangat 

setuju dan 3 orang menjawab setuju. Rata-rata skor adalah 4,7 

termasuk dalam predikat sangat baik dimana pegawai ingin 

dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

ingin mendapatkan hadiah dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.18 

Tanggapan responden tentang ingin mendapatkan hadiah 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 7 35 

2 Setuju  4 4 16 

3 Kurang setuju 3 - - 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 51 

Rata-rata Skor 4,6 



 
 

Sumber data: Olahan Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.18 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 7 orang menjawab sangat 

setuju dan 4 orang menjawab setuju. Rata-rata skor adalah 4,6 

termasuk dalam predikat sangat baik dimana pegawai ingin 

mendapatkan hadiah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

ingin menerima insentif sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.19 

Tanggapan responden tentang ingin menerima insentif 

sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 8 40 

2 Setuju  4 3 12 

3 Kurang setuju 3 - - 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 52 

Rata-rata Skor 4,7 

Sumber data: Olahan Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.19 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 8 orang menjawab sangat 

setuju dan 3 orang menjawab setuju. Rata-rata skor adalah 4,7 

termasuk dalam predikat sangat baik dimana pegawai ingin 

menerima insentif sesuai dengan pekerjaan. 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

selalu diberikan arahan dan bimbingan oleh pimpinan dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini: 

 

 

 

 



 
 

Tabel 4.20 

Tanggapan responden tentang selalu diberikan arahan dan 

bimbingan oleh pimpinan 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 4 20 

2 Setuju  4 2 8 

3 Kurang setuju 3 5 15 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 43 

Rata-rata Skor 3,9 

Sumber data: Olahan Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.20 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 4 orang menjawab sangat 

setuju, 2 orang menjawab setuju, dan 5 orang menjawab kurang 

setuju. Rata-rata skor adalah 3,9 termasuk dalam predikat baik 

dimana pegawai selalu diberikan arahan dan bimbingan oleh 

pimpinan. 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

selalu menerima saran dan kritik supaya lebih baik kedepannya 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.21 

Tanggapan responden tentang selalu menerima saran dan 

kritik supaya lebih baik kedepannya 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 5 25 

2 Setuju  4 3 12 

3 Kurang setuju 3 3 9 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 46 

Rata-rata Skor 4,1 

Sumber data:Olahan  Data Primer, 2020 



 
 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.21 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 5 orang menjawab sangat 

setuju, 3 orang menjawab setuju, dan 3 orang menjawab kurang 

setuju. Rata-rata skor adalah 4,1 termasuk dalam predikat baik 

dimana pegawai selalu menerima saran dan kritik supaya lebih 

baik kedepannya. 

 

c. Variabel Disiplin 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

saya hadir tepat waktu di kantor setiap hari jam kerja dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.22 

Tanggapan responden tentang saya hadir tepat waktu di 

kantor setiap hari jam kerja 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 7 35 

2 Setuju  4 1 4 

3 Kurang setuju 3 3 9 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 48 

Rata-rata Skor 4,3 

Sumber data: Olahan Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.22 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 7 orang menjawab sangat 

setuju, 1 orang menjawab setuju, dan 3 orang menjawab kurang 

setuju. Rata-rata skor adalah 4,3 termasuk dalam predikat sangat 

baik dimana pegawai saya hadir tepat waktu di kantor setiap hari 

jam kerja. 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

saya pulang dari kantor sesuai dengan jam kantor dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini: 



 
 

Tabel 4.23 

Tanggapan responden tentang saya pulang dari kantor 

sesuai dengan jam kantor 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 7 35 

2 Setuju  4 1 4 

3 Kurang setuju 3 3 9 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 48 

Rata-rata Skor 4,3 

Sumber data: Olahan Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.23 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 7 orang menjawab sangat 

setuju, 1 orang menjawab setuju, dan 3 orang menjawab kurang 

setuju. Rata-rata skor adalah 4,3 termasuk dalam predikat sangat 

baik dimana pegawai pulang dari kantor sesuai dengan jam kantor. 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

saya selalu mengenakan seragam dan tanda pengenal sesuai 

dengan aturan yang telah ditentukan dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.24 

Tanggapan responden tentang saya selalu mengenakan 

seragam dan tanda pengenal sesuai dengan aturan yang 

telah ditentukan 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 6 30 

2 Setuju  4 1 4 

3 Kurang setuju 3 4 12 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 46 

Rata-rata Skor 4,1 

Sumber data: Olahan Data Primer, 2020 



 
 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.24 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 6 orang menjawab sangat 

setuju, 1 orang menjawab setuju, dan 4 orang menjawab kurang 

setuju. Rata-rata skor adalah 4,1 termasuk dalam predikat baik 

dimana pegawai selalu mengenakan seragam dan tanda pengenal 

sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

saya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kantor dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.25 

Tanggapan responden tentang saya mematuhi peraturan 

yang telah ditetapkan oleh kantor 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 7 35 

2 Setuju  4 2 8 

3 Kurang setuju 3 2 6 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 49 

Rata-rata Skor 4,4 

Sumber data:Olahan  Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.25 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 7 orang menjawab sangat 

setuju, 2 orang menjawab setuju, dan 2 orang menjawab kurang 

setuju. Rata-rata skor adalah 4,4 termasuk dalam predikat sangat 

baik dimana pegawai mematuhi peraturan yang telah ditetapkan 

oleh kantor. 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

saya melakukan pekerjaan sesuai dengan jabatan yang diemban 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 

 



 
 

Tabel 4.26 

Tanggapan responden tentang saya melakukan pekerjaan 

sesuai dengan jabatan yang diemban 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 4 20 

2 Setuju  4 4 16 

3 Kurang setuju 3 3 9 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 45 

Rata-rata Skor 4,1 

Sumber data: Olahan Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.26 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 4 orang menjawab sangat 

setuju, 4 orang menjawab setuju, dan 3 orang menjawab kurang 

setuju. Rata-rata skor adalah 4,1 termasuk dalam predikat baik 

dimana pegawai melakukan pekerjaan sesuai dengan jabatan yang 

diemban. 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

saya menyelesaikan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.27 

Tanggapan responden tentang saya menyelesaikan 

pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 5 25 

2 Setuju  4 6 24 

3 Kurang setuju 3 - - 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 49 

Rata-rata Skor 4,4 

Sumber data: Olahan Data Primer, 2020 



 
 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.27 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 5 orang menjawab sangat 

setuju dan 6 orang menjawab setuju. Rata-rata skor adalah 4,4 

termasuk dalam predikat sangat baik dimana pegawai 

menyelesaikan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

saya menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.28 

Tanggapan responden tentang saya menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 6 30 

2 Setuju  4 4 16 

3 Kurang setuju 3 1 3 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 49 

Rata-rata Skor 4,4 

Sumber data: Olahan Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.28 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 6 orang menjawab sangat 

setuju, 4 orang menjawab setuju, dan 1 orang menjawab kurang 

setuju. Rata-rata skor adalah 4,4 termasuk dalam predikat sangat 

baik dimana pegawai menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

waktu yang ditetapkan. 

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang 

saya bekerja sesuai dengan prosedur atau metode kerja yang telah 

ditetapkan dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 

 

 

 



 
 

Tabel 4.29 

Tanggapan responden tentang saya bekerja sesuai dengan 

prosedur atau metode kerja yang telah ditetapkan 

No Kategori Jawaban Nilai (x) F f.x 

1 Sangat setuju 5 8 40 

2 Setuju  4 3 12 

3 Kurang setuju 3 - - 

4 Tidak setuju 2 - - 

5 Sangat tidak setuju 1 - - 

Jumlah 11 52 

Rata-rata Skor 4,7 

Sumber data:Olahan  Data Primer, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.29 terlihat 

bahwa dari 11 responden sebanyak 8 orang menjawab sangat 

setuju dan 3 orang menjawab setuju. Rata-rata skor adalah 4,7 

termasuk dalam predikat sangat baik dimana pegawai bekerja 

sesuai dengan prosedur atau metode kerja yang telah ditetapkan. 

 

B. Pembahasan 

Dalam menunjukkan data dari hasil penelitian ini maka penulis 

melakukan interpretasi data secara keseluruhan guna mengetahui 

bagaimanakah Kemampuan, Motivasi, dan Disiplin Pegawai Di Kantor 

Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya. 

Berdasarkan analisis data diatas, maka variabel-variabel tersebut 

akan dibahas sebagai berikut : 

1. Variabel Kemampuan 

Untuk menganalisa variabel kemampuan didasarkan pada 8 

(delapan) indikator yang terdiri dari memiliki keterampilan dalam 

membuat surat, memiliki kecakapan dalam menyelesaikan tugas kerja 

yang diberikan secara konsisten, memiliki keahlian dalam 

mengoperasikan computer, memiliki kemampuan mengelolah 

administrasi/surat, memahami tugas pokok dan fungsi pekerjaan, 



 
 

memiliki pengalaman dalam pekerjaan saya, memiliki kemampuan 

dalam bekerja sama dengan teman dan didalam tim, dan memiliki latar 

belakang pendidikan sesuai dengan pekerjaan saya. 

Sesuai hasil penelitian yang diperoleh dari daftar 

pertanyaan/kuisioner yang disebarkan untuk diisi oleh responden, 

maka rata-rata skor kemampuan pegawai di Kantor Distrik Wesaput 

Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.30 

Rata-Rata Skor Variabel Kemampuan 

No Sub Indikator 
Jumlah 

Skor 
Predikat  

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

Saya memiliki keterampilan 

dalam membuat surat 

Saya memiliki kecakapan dalam 

menyelesaikan tugas kerja yang 

diberikan secara konsisten 

Saya memiliki keahlian dalam 

mengoperasikan computer 

Saya memiliki kemampuan 

mengelolah administrasi/surat 

Saya memahami tugas pokok dan 

fungsi pekerjaan 

Saya memiliki pengalaman 

dalam pekerjaan saya 

Saya memiliki kemampuan 

dalam bekerja sama dengan 

teman dan didalam tim 

Saya memiliki latar belakang 

pendidikan sesuai dengan 

pekerjaan saya 

4,7 

 

4,7 

 

 

4,6 

 

4,6 

 

4,6 

 

4,6 

 

4,8 

 

 

4,8 

Sangat baik 

 

Sangat baik 

 

 

Sangat baik 

 

Sangat baik 

 

Sangat baik 

 

Sangat baik 

 

Sangat baik 

 

 

Sangat baik 

Rata – Rata Skor 4,6 Sangat baik 

Sumber data: Olahan Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 4.30 diatas menunjukkan bahwa hasil 

pengolahan data tentang kemampuan pegawai pada Kantor Distrik 

Wesaput Kabupaten Jayawijaya berdasarkan 8 (delapan) indikator 



 
 

pengukuran mendapatkan rata-rata skor sebesar 4,6 dan termasuk 

dalam predikat sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan yang dimiliki oleh pegawai pada Kantor Distrik Wesaput 

Kabupaten Jayawijaya sangat baik. 

Secara umum menurut hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa tingkat disiplin pegawai pada Kantor Distrik 

Wesaput Kabupaten Jayawijaya sangat baik tetapi berdasarkan hasil 

observasi awal yang peneliti lakukan sebelumnya terdapat beberapa 

permasalahan yang peneliti temukan menyangkut dengan beberapa 

indikator pengukuran. Masih adanya pegawai yang belum dapat 

membuat surat dengan baik dan benar, masih adanya pegawai yang 

belum dapat mengoperasikan komputer dengan baik, dan adanya 

pegawai yang tidak tau pekerjaan apa yang harus dilakukannya. 

 

2. Variabel Motivasi 

Untuk menganalisa variabel motivasi didasarkan pada 8 

(delapan) indikator yang terdiri dari ingin menjadi unggul dan lebih 

baik dari rekan sejawat, selalu menentukan target sebelum 

melaksanakan suatu pekerjaan, berusaha keras untuk mencapai 

prestasi terbaik dalam bekerja, ingin dipromosikan ke jabatan yang 

lebih tinggi, ingin mendapatkan hadiah, ingin menerima insentif 

sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, selalu diberikan arahan dan 

bimbingan oleh pimpinan, dan selalu menerima saran dan kritik 

supaya lebih baik kedepannya. 

Sesuai hasil penelitian yang diperoleh dari daftar 

pertanyaan/kuisioner yang disebarkan untuk diisi oleh responden, 

maka rata-rata skor motivasi pegawai di Kantor Distrik Wesaput 

Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 

 



 
 

Tabel 4.31 

Rata-Rata Skor Variabel Motivasi 

No Sub Indikator 
Jumlah 

Skor 
Predikat  

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

6 

 

 

7 

 

8 

Saya ingin menjadi unggul dan 

lebih baik dari rekan sejawat 

Saya selalu menentukan target 

sebelum melaksanakan suatu 

pekerjaan 

Saya berusaha keras untuk 

mencapai prestasi terbaik dalam 

bekerja 

Saya ingin dipromosikan ke 

jabatan yang lebih tinggi 

Saya ingin mendapatkan hadiah 

Saya ingin menerima insentif 

sesuai dengan pekerjaan yang 

dilakukan 

Saya selalu diberikan arahan dan 

bimbingan oleh pimpinan 

Saya selalu menerima saran dan 

kritik supaya lebih baik 

kedepannya 

4,4 

 

4,4 

 

 

4,4 

 

 

4,7 

 

4,6 

4,7 

 

 

3,9 

 

4,1 

 

Sangat baik 

 

Sangat baik 

 

 

Sangat baik 

 

 

Sangat baik 

 

Sangat baik 

Sangat baik 

 

 

Baik 

 

Baik 

Rata – Rata Skor 4,4 Sangat baik 

Sumber data: Olahan Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 4.31 diatas menunjukkan bahwa hasil 

pengolahan data tentang motivasi pegawai pada Kantor Distrik 

Wesaput Kabupaten Jayawijaya berdasarkan 8 (delapan) indikator 

pengukuran mendapatkan rata-rata skor sebesar 4,4 dan termasuk 

dalam predikat sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

motivasi yang dimiliki oleh pegawai pada Kantor Distrik Wesaput 

Kabupaten Jayawijaya sangat baik. 

Secara umum menurut hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa motivasi yang dimiliki pegawai pada Kantor 

Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya sangat baik tetapi berdasarkan 



 
 

hasil observasi awal yang peneliti lakukan sebelumnya bahwa terlihat 

pegawai merasa acuh dengan pekerjaan yang diberikan, tidak adanya 

target yang ditentukan dalam melakukan suatu pekerjaan yang penting 

selesai meskipun memakan waktu yang lebih lama, insentif yang 

diterima tetap sama meskipun adanya pegawai yang jarang datang ke 

kantor dan tidak bekerja, dan pegawai jarang mendapat arahan dan 

bimbingan dari pimpinan. 

 

3. Variabel Disiplin 

Untuk menganalisa variabel disiplin didasarkan pada 8 

(delapan) indikator yang terdiri dari kepala distrik memberikan 

kesempatan untuk maju kepada pegawai dalam meningkatkan 

pengalaman dalam bekerja, kepala distrik berbagi pengalaman kepada 

pegawai, kepala distrik selalu memperhitungkan faktor usia dan 

pendidikan pegawai, pegawai mendapatkan kesempatan untuk 

dipromosikan dalam mengembangkan karirnya, dan akses informasi 

dapat mempengaruhi perkembangan pengalaman pegawai. 

Sesuai hasil penelitian yang diperoleh dari daftar 

pertanyaan/kuisioner yang disebarkan untuk diisi oleh responden, 

maka rata-rata skor disiplin pegawai di Kantor Distrik Wesaput 

Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 4.32 

Rata-Rata Skor Variabel Disiplin 

No Sub Indikator 
Jumlah 

Skor 
Predikat  

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

Saya hadir tepat waktu di kantor 

setiap hari jam kerja 

Saya pulang dari kantor sesuai 

dengan jam kantor 

Saya selalu mengenakan seragam 

dan tanda pengenal sesuai 

dengan aturan yang telah 

ditentukan 

Saya mematuhi peraturan yang 

telah ditetapkan oleh kantor 

Saya melakukan pekerjaan sesuai 

dengan jabatan yang diemban 

Saya menyelesaikan pekerjaan 

dengan penuh rasa tanggung 

jawab 

Saya menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan 

Saya bekerja sesuai dengan 

prosedur atau metode kerja yang 

telah ditetapkan 

4,3 

 

4,3 

 

4,1 

 

 

4,4 

 

4,1 

 

4,4 

 

 

4,4 

 

 

4,7 

Sangat baik 

 

Sangat baik 

 

Baik 

 

 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Sangat baik 

 

 

Sangat baik 

 

 

Sangat baik 

Rata – Rata Skor 4,3 Sangat baik 

Sumber data: Olahan Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 4.32 diatas menunjukkan bahwa hasil 

pengolahan data tentang disiplin pegawai pada Kantor Distrik 

Wesaput Kabupaten Jayawijaya berdasarkan 8 (delapan) indikator 

pengukuran mendapatkan rata-rata skor sebesar 4,3 dan termasuk 

dalam predikat sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

disiplin yang dimiliki oleh pegawai pada Kantor Distrik Wesaput 

Kabupaten Jayawijaya sangat baik. 



 
 

Secara umum menurut hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa tingkat disiplin pegawai pada Kantor Distrik 

Wesaput Kabupaten Jayawijaya sangat baik tetapi berdasarkan hasil 

observasi awal yang peneliti lakukan sebelumnya dan berdasarkan 

data jumlah kehadiran pegawai di Kantor Distrik Wesaput Kabupaten 

Jayawijaya terdapat beberapa permasalahan yang peneliti temukan 

menyangkut dengan beberapa indikator pengukuran. Tingkat 

kehadiran yang dimiliki oleh pegawai sangat rendah yang dapat dilihat 

dari daftar absensi pegawai, masih adanya pegawai yang melakukan 

urusan lain pada saat jam kantor dan masih adanya yang pegawai 

datang dan pulang kantor tidak sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

P E N U T U P 

 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Motivasi pegawai pada Kantor Distrik Wesaput Kabupaten 

Jayawijaya dengan rata-rata skor sebesar 4,4 dan termasuk dalam 

predikat sangat baik. 

2. Kemampuan pegawai pada Kantor Distrik Wesaput Kabupaten 

Jayawijaya dengan rata-rata skor sebesar 4,6 dan termasuk dalam 

predikat sangat baik. 

3. Disiplin pegawai pada Kantor Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya 

dengan rata-rata skor sebesar 4,3 dan termasuk dalam predikat sangat 

baik. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan didalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Hendaknya kepala distrik memperhatikan kemampuan yang dimiliki 

oleh pegawai. 

2. Hendaknya kepala distrik memperhatikan motivasi yang dimiliki 

oleh pegawai. 

3. Hendaknya kepala distrik memperhatikan disiplin yang dimiliki oleh 

pegawai. 
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Lampiran 1 : 

KUESIONER PENELITIAN 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nomor Responden :  

2. Umur : ............................................................. 

3. Jenis Kelamin : …………………………………….… 

4. Pangkat / Golongan : ............................................................. 

5. Masa Kerja : ............................................................. 

6. Agama  : ............................................................. 

7. Tingkat Pendidikan : ............................................................. 

 

B. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Bacalah setiap pertanyaan kemudian isilah jawaban yang sesuai 

dengan pilihan anda. 

2. Jawablah sesuai dengan pendapat anda dan bukan pendapat orang 

lain. 

3. Jawablah sesuai dengan situasi dan kondisi tempat anda bekerja. 

4. Diharap untuk menjawab dengan teliti sehingga tidak ada pertanyaan 

yang terlewati. 

5. Kerahasiaan anda dalam menjawab pertanyaan - pertanyaan ini 

dijamin oleh peneliti. 

6. Dibawah ini terdapat sejumlah pernyataan. Baca dan pahamilah 

setiap pernyataan dengan seksama, kemudian berikan respon saudara 

dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang telah tersedia dengan 

satu pilihan jawaban. 

Keterangan : 

 5 = Sangat Setuju 

 4 = Setuju 

 3 = Kurang Setuju 

 2 = Tidak Setuju 

 1 = Sangat Tidak Setuju 

 



 
 

Analisis Kemampuan, Motivasi, dan Disiplin Pegawai 

Di Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya 

No A. Kemampuan 1 2 3 4 5 

1 Saya memiliki keterampilan dalam membuat surat      

2 Saya memiliki kecakapan dalam menyelesaikan tugas 

kerja yang diberikan secara konsisten 

     

3 Saya memiliki keahlian dalam mengoperasikan 

computer 

     

4 Saya memiliki kemampuan mengelolah 

administrasi/surat 

     

5 Saya memahami tugas pokok dan fungsi pekerjaan      

6 Saya memiliki pengalaman dalam pekerjaan saya      

7 Saya memiliki kemampuan dalam bekerja sama 

dengan teman dan didalam tim 

     

8 Saya memiliki latar belakang pendidikan sesuai 

dengan pekerjaan saya 

     

 

No B. Motivasi 1 2 3 4 5 

1 Saya ingin menjadi unggul dan lebih baik dari rekan 

sejawat 

     

2 Saya selalu menentukan target sebelum melaksanakan 

suatu pekerjaan 

     

3 Saya berusaha keras untuk mencapai prestasi terbaik 

dalam bekerja 

     

4 Saya ingin dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi      

5 Saya ingin mendapatkan hadiah       

6 Saya ingin menerima insentif sesuai dengan pekerjaan 

yang dilakukan 

     

7 Saya selalu diberikan arahan dan bimbingan oleh 

pimpinan 

     

8 Saya selalu menerima saran dan kritik supaya lebih 

baik kedepannya 

     

 

No C. Disiplin 1 2 3 4 5 

1 Saya hadir tepat waktu di kantor setiap hari jam kerja      

2 Saya pulang dari kantor sesuai dengan jam kantor      



 
 

3 Saya selalu mengenakan seragam dan tanda pengenal 

sesuai dengan aturan yang telah ditentukan 

     

4 Saya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh 

kantor 

     

5 Saya melakukan pekerjaan sesuai dengan jabatan yang 

diemban 

     

6 Saya menyelesaikan pekerjaan dengan penuh rasa 

tanggung jawab 

     

7 Saya menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu 

yang ditetapkan 

     

8 Saya bekerja sesuai dengan prosedur atau metode 

kerja yang telah ditetapkan 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 3 : 

DOKUMENTASI 

 
 

 



 
 

Foto di depan kantor  

 
 

 



 
 

Pengisian Kuesioner Penelitian 

 

 
Pengisian Kuesioner Penelitian 



 
 

 


