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A B S T R A K 

 

 

SUHARTONO, NPM : 4122.5.15.21.0093. Pengaruh Pemberdayaan dan 

Kompetensi Terhadap Kinerja ASN di Lingkungan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat 
 

 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh 

pemberdayaan dan kompetensi terhadap kinerja di Lingkungan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, baik secara simultan 

maupun parsial. 
Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa 

pemberdayaan, kompetensi, kinerja, dan besarnya pengaruh pemberdayaan dan 

kompetensi terhadap kinerja baik secara simultan maupun parsial. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif. Teknik 

pengumpulan data dengan kuesioner, dokumentasi dan studi kepustakaan. Populasi 

dalam penelitian ini adalah ASN di DPM-Desa Provinsi Jawa Barat sebanyak 87 orang 

dengan teknik pengambilan sampel yaitu total sampling dimana semua populasi 

dijadikan sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: 1) Pemberdayaan pegawai 

yang dilakukan di DPM-Desa Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik dengan pencapaian 

sebesar 59,02%, 2) Kompetensi pegawai di DPM-Desa Provinsi Jawa Barat sudah cukup 

baik dengan pencapaian sebesar 63,98%,          3) Kinerja pegawai di DPM-Desa Provinsi 

Jawa Barat sudah cukup baik dengan pencapaian sebesar 66,55%, 4) Pemberdayaan dan 

kompetensi berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap kinerja pegawai di 

DPM-Desa Provinsi Jawa Barat. Besarnya pengaruh pemberdayaan terhadap kinerja 

adalah 23,5% sedangkan kompetensi terhadap kinerja adalah 30,4% 

 

. 

Kata Kunci : pemberdayaan, kompetensi, kinerja. 
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A B S T R A C T 

 

 

SUHARTONO, NPM: 4122.5.15.21.0093. Influence of Empowerment and 

Competence on Performance of State Civil Apparatus in the Office of Rural and 

Community Development of West Java Province 
 

 

Main problem in this research is the extent of influence of empowerment 

and competence on performance in the Office of Rural and Community 

Development (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, or DPM-Desa) of West 

Java Province, both simultaneously and partially.  
Purpose of this research was to study and analyze the empowerment, 

competence, performance and extent of influence of the empowerment and competence 

on performance both simultaneously and partially. 

Research method used was verificative descriptive. Data collection techniques 

were questionnaire, documentation and literature study. Population in this research was 

State Civil Apparatus in DPM-Desa of West Java Province with total of 87 persons with 

sampling technique of total sampling which whole population became the samples. Data 

analysis technique used was path analysis. 

Based on analysis result, it can be concluded that: 1) Empowerment of 

employees in DPM-Desa of West Java Province was sufficient by 59.02%, 2) Competency 

of employees in DPM-Desa of West Java Province was sufficient by 63.98%, 3) 

Performance of employees in DPM-Desa of West Java Province was sufficient by 66.55%, 

4) Empowerment and competency had influence both simultaneously and partially on 

performance of employees in DPM-Desa of West Java Province. The extent of influence of 

empowerment on performance was 23.5% while competence on performance was 

30.4%. 

 

Keywords: empowerment, competency, performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang Penelitian 

Globalisasi telah membawa pengaruh pada segala aspek kehidupan 

berbangsa dan bernegara di seluruh dunia. Pengaruh tersebut berdampak pada 

tatanan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Globalisasi yang mengharuskan 

adanya unsur kompetisi pada tiap-tiap negara telah membuat perubahan pada 

segala bidang sebagai bentuk penyesuaian terhadap tuntutan globalisasi itu 

sendiri yang membuat seolah-olah telah meruntuhkan konsepsi ruang dan waktu 

antara berbagai negara dan bangsa di dunia (Edison A. Jamli dkk. 

Kewarganegaraan, 2005). 

Dalam era globalisasi ini birokrasi di Indonesia dituntut untuk lebih 

efisien, efektif, responsif dan akuntabel, walaupun pada kenyataannya pada masa 

sekarang ini hal-hal tersebut seolah sangat sulit diwujudkan. Berbagai polemik 

muncul, baik ketika masa orde baru, maupun sampai dengan pasca reformasi. 

Reformasi yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

yang ada di negara ini belum menampakan hasil secara signifikan 

(Sedarmayanti, 2010). 

Dalam mengelola sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah dibutuhkan 

sumber daya aparatur yang handal. Aparatur Sipil Negara memiliki peran 

penting yaitu membantu kelancaran tanggung jawab kepala Organisasi 

Perangkat Daerah. Kepala Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas 
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memberikan pembinaan dan arahan terhadap bawahannya (Agus Dwiyanto, 

2015). 

Kesuksesan sebuah organisasi tergantung kepada kinerja karyawannya, 

kinerja karyawan yang buruk akan merusak kesuksesan sebuah organanisasi 

(Mayhew, 2016). Menurut Prawirosentono (2001), kinerja adalah hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka 

upaya mencapai tujuan organisasi. 

Organisasi Perangkat Daerah yang berkualitas akan terwujud apabila 

didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang baik. 

Gambaran secara umum dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Provinsi Jawa Barat adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang 

menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu:  

1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan kordinasi 

pelaksanaan kebijakan teknis pemerintah desa/kelurahan, penguatan 

kelembagaan dan partisipasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, 

sumberdaya alam dan teknologi tepat guna. 

2. Penyelengaraan perumusan dan penetapan pemberdayaan masyarakat dan 

pemerintah desa. 

3. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas 

pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa. 

4. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan 

fungsi Dinas. 

5. Penyelenggraaan koordinasi dan pembinaan UPTB. 
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Jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 

Jawa Barat 87 orang, fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat cukup terbatas. Kinerja pegawai di 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat belum mencapai 

hasil yang optimal diduga karena didasari oleh kompetensi dan pemberdayaan 

yang masih rendah dimana belum seluruh pegawai belum dapat melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga menghambat program 

kegiatan yang telah ditentukan. 

Berikut tabel Pra-Survey Kinerja pada DPM-Desa Provinsi Jawa Barat dari 

15 pegawai. Dengan keterangan SS:Sangat Setuju, S: Setuju, CS: Cukup Setuju, 

TS: Tidak Setuju, STS: Sangat Tidak Setuju.  

Tabel 1.1. Pra-survey kinerja Di DPM-Desa Provinsi Jawa Barat 

No Pernyataan STS TS CS S SS 

1 
Jumlah kerja yang dihasilkan sesuai dengan  

target kerja. 
- 4 6 4 1 

2 Pekerjaan memenuhi syarat yang sesuai. 1 3 2 6 3 

3 Mengetahui Standar Pekerjaaan. - 1 2 7 5 

4 
Ketersediaan waktu untuk berinovasi dalam 

bekerja. 
3 7 5 - - 

5 Ketersediaan waktu untuk membantu teman. 1 6 6 2 - 

6 Semangat menyelesaikan tugas baru. 1 3 2 6 3 

7 Kedisiplinan dalam melakukan kegiatan. - 1 6 6 2 

8 Bersedia bekerja sesuai aturan. - 1 6 8 - 

 Sumber : Diolah oleh penulis (Februari 2018) 

 
 

Dari pra survey yang penulis olah masih terdapat kinerja pegawai yang 

belum maksimal di antaranya : 



4 
 

 

 

1. Masih banyak pegawai yang belum menyediakan waktu untuk berinovasi 

dalam pekerjaan. 

2. Masih ada pegawai yang tidak bisa bekerjasama dengan rekan kerja. 

3. Masih ada pegawai yang belum mampu mencapai target kerja yang ditentukan. 

Kesimpulan bahwa kinerja tidak optimal, dan kompetensi mereka kurang. 

Kinerja suatu instansi ditentukan oleh beberapa faktor, dua diantaranya 

adalah faktor kompetensi dan faktor pemberdayaan. Aparatur Sipil Negara 

memiliki kompetensi memiliki kompetensi yang berbeda-beda sesuai dengan 

kemampuan sumber daya manusianya masing-masing. Ariffin and Zailani 

(2011:189) menyatakan bahwa Kompetensi merupakan karakteristik dari pegawai 

yang memiliki kontribusi meningkatkan kinerja dan mencapai hasil organisasi. 

Ariffin juga menegaskan bahwa kompetensi itu termasuk pengetahuan, keahlian 

dan kemampuan ditambah dengan karakteristik lain, seperti nilai-nilai, motivasi, 

dan inisiatif, serta pengendalian diri. 

Indikator lemahnya kinerja tampak dari kuantitas kerja yaitu jumlah hasil 

kerja yang harus diselesaikan pada kurun waktu tertentu mengalami 

keterlambatan. Hal ini tampak pada kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Provinsi Jawa Barat belum dapat mencapai hasil yang optimal 

dikarenakan belum seluruh Aparatur Sipil Negara dapat melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya dengan baik sehingga proses administrasi mengalami 

keterlambatan ketika ada pengumpulan data. Hal ini dapat terlihat dari beberapa 

hal seperti berikut, kurangnya inisiatif dari para Aparatur Sipil Negara untuk 

berpartisipasi dalam program kegiatan, Sumber Daya Manusia yang masih 

kurang, masih kurangnya pemahaman yang mendasar terhadap suatu kegiatan dan 
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tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kinerja 

jika tidak adanya perubahan dari masing-masing individu. 

Indikator lemahnya kompetensi tampak dari kurangnya pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki pegawai. Hal ini tampak dari permasalahan kurangnya 

penguasaan materi program dan kegiatan di masing-masing bidangnya, apalagi 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat berpedoman 

kepada 2 (dua) Kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 

dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Republik Indonesia, begitu banyaknya Peraturan-Peraturan yang wajib diketahui 

dan dipahami. Informasi bantuan untuk desa yang bersumber dari Pusat, Provinsi 

dan dari Kabupaten di masing-masing Kabupaten dan Kota. 

Pegawai di kantor masih perlu mengembangkan kompetensi sumber daya 

manusia dalam komunikasi mereka dalam melayani konsumen. Dalam hal ini 

diperlukan kompetensi mengatur dan menyelesaikan suatu pekerjaan dengan 

waktu yang efektif sehingga kinerja pegawai dapat tecapai secara optimal. 

Pemberdayaan pegawai merupakan instrumen manajerial yang menunjukan 

tujuan utama untuk meningkatkan kinerja pegawai. Pemberdayaan yang utama 

terhadap konsumen adalah melalui partisipasi mereka dalam pengambilan 

keputusan, penentuan kebijakan dan delegasi wewenang kepada staf. 

Indikator lemahnya pemberdayaan tampak pada penempatan pegawai yang 

kurang tepat dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini 

terjadi pada masalah pemberdayaan yang terjadi di kantor yaitu masih belum 

terpenuhinya kebutuhan tenaga sumber daya manusia yang dibutuhkan di bidang-

bidang dan sekretariat. 
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Berdasarkan fenomena yang penulis temukan di atas, peneliti merasa 

diperlukan adanya penelitian dalam masalah kompetensi dan pemberdayaan yang 

berdampak pada kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 

Jawa Barat. Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan sehingga nantinya diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Provinsi Jawa Barat dapat dijadikan OPD yang berkualitas dan kompeten. 

Selain itu DPM-Desa dapat dijadikan OPD unggulan yang menerapkan 

kompetensi dan pemberdayaan pegawai yang baik sehingga dapat berdampak 

pada kinerja yang akhirnya berujung kepada keberhasilan instansinya. Oleh 

karena itu, maka penulis mengambil penelitian dengan judul “PENGARUH 

PEMBERDAYAAN DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA ASN DI 

LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

PROVINSI JAWA BARAT”. 

 
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka fokus 

penelitian yang akan penulis bahas yaitu Bagaimana Pengaruh Pemberdayaan dan 

Kompetensi Terhadap Kinerja di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Provinsi Jawa Barat. 

1.2.1  Identifikasi Masalah 

Instansi yang efektif akan terwujud apabila didukung oleh sumber daya 

manusia yang terdiri dari Kepala Dinas (pejabat eselon II), para Kepala Bidang 

dan Kasubag/Kasi dan Pelaksana Fungsional Umum yang memiliki kinerja yang 

baik.  
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Kinerja pegawai di DPM-Desa Provinsi Jawa Barat masih kurang dari 

standar di sebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kompetensi yang ada masih di anggap jauh dari harapan kedinasan yang di 

perlukan. 

2. Masih kurangnya pemberdayaan sumber daya manusia di tingkat kedinasan. 

3. Kurangnya kegiatan training-training untuk meningkatkan kompetensi pegawai 

guna menunjang kinerja. 

4. Kurangnya penghargaan terhadap pegawai yang mempunyai kompetensi di 

atas pegawai lain. 

5. Kurangnya inisiatif dari para pegawai untuk berpartisipasi dalam kegiatan di 

kantor. 

6. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi di bidangnya. 

7. Belum seluruh para pegawai dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

dengan baik sehingga menghambat beberapa proses administrasi di kantor. 

 
Berdasarkan fenomena tersebut diatas, peneliti merasa memerlukan adanya 

penelitian dengan topik “Pengaruh Pemberdayaan dan Kompetensi Terhadap 

Kinerja ASN di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 

Jawa Barat”. 

1.2.2  Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan serta 

fenomena yang terjadi berkaitan dengan kinerja di kantor dipengaruhi oleh 

masalah kompetensi dan pemberdayaan dapat dirumuskan masalah dalam bentuk 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pemberdayaan pegawai yang dilakukan di DPM-Desa Provinsi 

Jawa Barat ? 

2. Bagaimana kompetensi pegawai di DPM-Desa Provinsi Jawa Barat ? 

3. Bagaimana kinerja pegawai di DPM-Desa Provinsi Jawa Barat ? 

4. Bagaimana pengaruh pemberdayaan dan kompetensi terhadap kinerja pegawai 

di DPM-Desa Provinsi Jawa Barat baik secara simultan maupun parsial ? 

 
 

1.3  Tujuan Penelitian 

 
 

Berdasarkan perumusan masalah penelitian tersebut diatas, maka penelitian 

ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisa variabel-variabel sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pemberdayaan pegawai DPM-Desa Provinsi Jawa Barat. 

2. Untuk mengetahui kompetensi pegawai DPM-Desa Provinsi Jawa Barat. 

3. Untuk mengetahui kinerja pegawai di DPM-Desa Provinsi Jawa Barat. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemberdayaan dan kompetensi 

terhadap kinerja pegawai di DPM-Desa Provinsi Jawa Barat baik secara 

simultan maupun parsial. 

 

 
 
 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 
1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan mengenai pengaruh pemberdayaan dan kompetensi 

terhadap kinerja dan juga menjadi syarat untuk mencapai gelar Master Program 

Magister Manajemen Universitas Winaya Mukti.  

2. Bagi Pihak Instansi Studi 
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Memberikan sumbangan penelitian bagi pihak instansi terutama kompetensi 

dan pentingnya pemberdayaan dalam meningkatkan kinerja kepada pegawai. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dan bahan 

perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

pengaruh kompetensi dan pemberdayaan terhadap kinerja dalam bidang dan 

kajian yang sama. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN  

DAN HIPOTESIS 

 
 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Konsep dan Fungsi  Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno yaitu “menagement” 

yang memiliki arti melaksanakan dan mengatur. Definisi manajemen menurut 

Sisk dalam Murugan (2016:2) adalah koordinasi dari seluruh sumber daya melalui 

proses perencanaan (Planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan 

(directing), dan pengawasan (controlling) untuk mencapai sasaran objektif yang 

dinyatakan. Sementara menurut American Management Association dalam 

Murugan (2016:3) management adalah suatu proses yang menuntun manusia dan 

sumber daya jasmani terhadap unit organisasi yang dinamis dimana mereka 

menyatakan tujuan objektifnya terhadap kepuasan untuk orang-orang yang 

dilayani dan dengan tingkat moral yang tinggi dan juga rasa untuk pencapaian 

terhadap orang-orang yang memberikan pelayanan. 

 Menurut Koontz dan O’Donnell dalam Murugan (2016:2) manajemen 

adalah hasil ciptaan dan perawatan terhadap sebuah lingkungan internal sebuah 

perusahaan dimana setiap individu, yang bekerja di dalam group, dapat bekerja 

secara efisien dan efektif terhadap pencapaian dari tujuan sebuah group. 

 Pendapat-pendapat tersebut mendefinisikan manajemen sebagai sebuah 

proses dimana manajemen melibatkan semua sumber daya yang terdapat dalam 

sebuah organisasi, dimana pada akhirnya proses tersebut menuntun sebuah 
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organisasi untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan dengan bekerja se-efisien 

dan se-efektif mungkin. 

 Sumber daya manusia (human resources) menurut Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary 9th  Edition (2015:768) didefinisikan sebagai kemampuan 

dan keahlian manusia yang dilihat sebagai sesuatu yang dapat digunakan oleh 

sebuah organisasi dan perusahaan. Menurut Wether dan Davis dalam Sutrisno 

(2009:1) sumber daya manusia adalah orang yang siap, mampu dan siaga dalam 

mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

 Nawawi (1998:78) mendefinisikan SDM dalam tiga pengertian, yaitu :   

1. SDM adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga 

personil, tenaga kerja atau karyawan). 

2. SDM adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam 

mewujudkan eksistensinya. 

3. SDM adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non 

material/non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan 

menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan 

eksistensinya. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sumber daya manusia adalah proses pengelolaan manusia di dalam sebuah 

organisasi sehingga potensi yang dimilikinya dapat dipakai secara maksimal untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

 Secara umum sumber daya yang terdapat dalam sebuah organisasi dapat 

dikelompokan menjadi dua kategori yaitu sumber daya manusia (human resource) 

dan non manusia (non-human roseurce). Sumber daya manusia merupakan sebuah 
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potensi yang dimiliki oleh manusia seperti misalnya keahlian dan kemampuan. 

Sedangkan non manusia dimaksudkan pada sumber daya alam dan buatan, seperti 

teknologi, material, modal dan mesin. 

Sumber daya manusia memiliki peran yang besar bagi kesuksesan sebuah 

organsasi. Sumber daya manusia dipandang dapat memiliki keunggulan bersaing 

untuk mencapai sebuah tujuan. 

Gomes (2003:26) mengemukakan unsur-unsur dalam SDM yaitu : 

1. Kemampuan-kemampuan (capabilities). 

2. Sikap (attitudes). 

3. Nilai-nilai (values). 

4. Kebutuhan-kebutuhan (needs). 

5. Karakteristik demografis (penduduk). 

Manajemen sumber daya manusia menurut Tracey dalam The Human 

Resources Glossary (2004:54) adalah sebuah struktur formal dari sebuah 

organisasi yang bertanggungjawab terhadap seluruh keputusan, strategi, faktor-

faktor, prinsip, operasi, praktek-praktek, fungsi, kegiatan dan metode-metode 

yang berhubungan dengan pengelolaan manusia. 

Menurut Mangkunegara (2002:2) merupakan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap 

pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan 

dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Byars & Rue (2006) menyatakan bahwa menajemen sumber daya manusia 

didefinisikan sebagai sebuah sistem kegiatan dan strategi yang berfokus terhadap 
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kesuksesan mengatur karyawan di seluruh level dalam sebuah organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

Inti dari manajemen sumber daya manusia menurut Aswathapa (2007) 

adalah : 

1. Manajemen sumber daya manusia melibatkan pengaplikasian dari manajemen 

fungsi dan prinsip. 

2. Keputusan yang menyangkut karyawan harus dipersatukan. 

3. Keputusan yang dibuat mempengaruhi keefektifan sebuah organisasi. 

4. Fungsi dari manajmen sumber daya manusia tidak terbatas pada organisasi 

bisnis saja tetapi terhadap organisasi non-bisnis seperti pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan sebagainya. 

Terdapat empat tujuan spesifik dari Manajemen Sumber Daya Manusia 

menurut Aswathapa (2007:6), yaitu : 

1. Social Objectives 

Berupaya menjamin sebuah organisasi untuk bertanggung jawab secara sosial 

terhadap kebutuhan dan tantangan dari sebuah lingkungan ketikan 

meminimalis dampak negatif dari permintaan terhadap sebuah organisasi. 

Kegagalan dari organisasi dalam menggunakan sumber daya merek untuk 

keuntungan sosial dalam cara yang layak dapat mengarah terhadap sebuah 

batasan. 

2. Organizational Objectives 

Mengenali peran manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan 

sebuah peran organisasi yang efektif. Hal ini meyakinkan bahwa manajemen 

sumber daya manusia bukan hanya bagian yang berdiri sendiri, namun terdapat 
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untuk mendampingi sebuah organisasi terhadap tujuan utamanya. Bagian HR 

ada untuk melayani seluruh organisasi. 

3. Functional Objectives 

Untuk menjaga kontribusi bagian HR terhadap sebuah level yang diharapkan 

sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi. Sumber daya manusia perlu diatur 

untuk menyesuaikan dengan permintaan sebuah organisasi. Nilai departemen 

tidak perlu menjadi terlalu mahal terhadap biaya sebuah pelayanan organisasi. 

4. Personnel Objectives 

Hal ini juga menjaga karyawan dalam mencapai tujuan pribadi, asalkan selama 

tujuan ini menambah kontribusi individu terhadap organisasi. Tujuan pribadi 

dari karyawan perlu jika dapat diatur, dijaga dan dimotivasi. Jika tidak kinerja 

karyawan dan kepuasan akan menurun sehingga mengakibatkan tingginya 

turnover. 

 

2.1.2    Pemberdayaan (Empowerment) 

2.1.2.1 Pengertian  Pemberdayaan (Empowerment) 

Menurut Noe et Al (2004) pemberdayaan merupakan tanggungjawab dan 

wewenang terhadap pekerjaan untuk mengambil keputusan menyangkut semua 

pengembangan produk dan pengambilan keputusan. 

Kahn (2007) dalam Suwatno (2011:182-183) menjelaskan bahwa 

pemberdayaan merupakan hubungan antar personal yang berkelanjutan untuk 

membangun kepercayaan antara karyawan dan manajemen. 

Sedangkan menurut Cocciope dalam Fadzilah (2006:2), definisi 

pemberdayaan adalah suatu proses dimana manajemen memberikan keleluasaan 

kepada karyawannya untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan yang 
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akan menuju pada keberhasilan organisasi. Pemberdayaan ini dilaksanakan 

dengan menggali potensi pada diri karyawan. 

Definisi pemberdayaan menurut Thomas dan Velthouse dalam Lee 

(2008:6) adalah pemberian kekuasaan kepada karyawan untuk melaksanakan 

pekerjaannya dan memotivasi karyawan untuk menyelesaikan tujuan sebuah 

organisasi. 

Hansen dan Woman dalam Fadzilah (2006:2), mengemukakan 

pemberdayaan adalah pemberian wewenang kepada karyawan untuk 

merencanakan, mengendalikan dan membuat keputusan tentang pekerjaan yang 

menjadi tanggungjawabnya, tanpa harus mendapat otoritas secara eksplisit dari 

manajer di atasnya. 

 
2.1.2.2  Dimensi Pemberdayaan (Empowerment) 

Konsep Thomas dan Velthouse (1990), penelitian Spreitzer dalam 

Mahardiani (2004:8) mendefinisikan empat karakteristik umum yang dimiliki 

empowered poeple, yaitu : 

1. Meaning 

Meaning adalah nilai dari suatu tujuan kerja yang dinilai dalam kaitannya 

dengan tujuan atau standar individu yang bersangkutan. 

2. Self-efficacy 

Self-efficacy yaitu keyakinan individu atas kemampuannya dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan keahlian yang dimilikinya. Self-

efficacy lebih memfokuskan pada kemampuan dalam melaksanakan peran kerja 

tertentu, bukan peran kerja secara luas yang sering kali diistilahkan dengan 

self-esteem.  
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3. Self-determination 

Self-determination (penentuan diri) adalah perasaan individu yang berkaitan 

dengan pilihan dalam mengawali dan mengatur tindakan. Penentuan diri 

merefleksikan otonomi dalam mengawali dan melaksanakan perilaku dan 

proses kerja.  

4. Impact 

Impact yaitu tingkat dimana individu dapat mempengaruhi hasil-hasil strategik, 

administratif dan operasional hasil kerjanya. 

 
2.1.2.3 Model Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

Khan dan Worldwide dalam Sutrisno (2011:58), terdapat enam tahapan 

dalam model pemberdayaan sumber daya manusia yang terintegrasi dan efektif, 

yaitu Desire, Trust, Confidence, Credibility, Accountability, dan Communication. 

Model pemberdayaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1. Model Pemberdayaan 

DESIRE 
Membiasakan untuk berinisiatif 
sendiri melakukan delegasi dan 
melibatkan karyawan 

TRUST 
Membagikan informasi dan 

saran-saran tanpa rasa cemas 

COMMUNICATION 
Menghasilkan pengertian 
diantara para karyawan 

CONFIDENCE 
Mengekspresikan gambaran 
tentang kemampuan karyawan  

ACCOUNTABILITY 
Menetapkan aturan, standar dan 
penilaian secara konsisten dan 
jelas 

CREDIBILITY 
Konsistensi tindakan dengan 
ucapan untuk memelihara 
lingkungan kerja yang baik 
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Sumber : Khan Khan & Worldwide dalam Sutrisno (2011:58) 

 Sumber Daya Manusia dalam organisasi sangat strategis dan menentukan, 

bahwa keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan ditentukan oleh faktor 

Sumber Daya Manusia. 

 
2.1.3. Kompetensi  

2.1.3.1. Pengertian Kompetensi 

Nawawi dalam daly (2015:84) mendefinisikan kompetensi sebagai 

kemampuan yang harus dimiliki seorang atau setiap pekerja/karyawan (individu) 

untuk dapat melaksanakan suatu pekerjaan atau jabatan secara sukses (efektif, 

efisien, produktif dan berkualitas) sesuai dengan visi dan misi 

organisasi/perusahaan. 

Sedangkan Armstrong (2005:106) mendefinisikan kompetensi adalah 

pengetahuan, pengalaman dan kemampuan untuk memenuhi permintaan dari 

peran dan ahli dalam standar industrial. 

Spencer dan Spencer (1993) dalam Palan (2007:6) mengemukakan bahwa 

kompetensi adalah karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan 

motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri dan nilai-nilai, pengetahuan 

atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer) 

di tempat kerja. 

Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan 

dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya didukung oleh motif, 

bakat, citra diri serta orientasi untuk selalu meningkatkan kualitas dan efisiensi 

serta pencapaian standar kinerja yang baik menurut Spencer dan Spencer dalam 

Ruky (2006:105). 
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Definisi kompetensi menurut Moeheriono (2009:3), kompetensi 

merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara 

berpikir, bersikap dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan 

dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu. 

Menurut Iversen (2000) terdapat tiga pendekatan utama dalam pengertian 

kompetensi, yaitu : 

1. Pendekatan perilaku (the behavioral approach) 

Pendekatan perilaku mendefinisikan kompetensi yang identik dengan 

pencapaian perilaku pada kinerja terbaik. 

2. Pendekatan standar (the standard approach) 

Pendekatan standar mengembangkan pengertian kompetensi berdasarkan 

analisis fungsi pada suatu jabatan atau posisi, yang menggambarkan suatu 

kinerja minimum pada suatu posisi dengan tujuan untuk menjamin suatu 

kualitas hasil kerja tertentu. 

3. Pendekatan situasional (situational approach) 

Pendekatan situasional dapat dilihat sebagai suatu subjek dari pendekatan 

perilaku tetapi lebih menitikberatkan kepada eksplorasi terhadap faktor situasi, 

apakah yang mempengaruhi situasi individu yang diperlukan untuk mencapai 

kinerja terbaik. 

2.1.3.2. Jenis-jenis Kompetensi  

Menurut Armstrong dan Murlis dalam Ramelan (2003:56), kompetensi 

terbagi menjadi dua yaitu : kompetensi inti dan kompetensi generik atau 

kompetensi khusus. 

1. Kompetensi Inti 
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Kompetensi inti adalah merupakan hal-hal yang harus dilakukan organisasi dan 

orang yang ada di dalamnya agar bisa berhasil. Kompetensi inti ini merupakan 

hasil dari pembelajaran kolektif dalam organisasi. Mereka mengatakan bahwa 

kompetensi inti adalah komunikasi, keterlibatan dan komitmen mendalam 

untuk bekerja dalam organisasi. Kompetensi inti melibatkan banyak orang dari 

banyak level dan fungsi dalam organisasi. 

Kompetensi inti dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu : 

a. Kompetensi inti bisnis yaitu menetapkan apa yang harus dilakukan bisnis 

untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengonsolidasikan 

teknologi yang dimiliki dalam keseluruhan organisasi dan mengubah 

keterampilan menjadi kompetensi yang bias memberdayakan bisnis untuk 

beradaptasi secara cepat dengan peluang yang terus berubah. 

b. Kompetensi inti perilaku adalah kualitas fundamental yang diterapkan oleh 

individu dalam organisasi. Kompetensi inti perilaku bisa berdiri sendiri 

untuk membuat kerangka kompetensi yang berlaku untuk setiap orang 

dalam organisasi, meskipun dengan tingkatan yang berbeda-beda. 

2. Kompetensi Generik 

Kompetensi generik adalah kompetensi yang berlaku untuk kategori karyawan 

tertentu, seperti manajer, pemimpin tim, teknisi desain, manajer cabang, 

spesialis kepersonaliaan, akuntan, operator mesin, asisten penjualan atau 

sekretaris. Sebagai contoh, kompetensi generik manajer cabang bisa mencakup 

kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian, pengembangan bisnis, 

hubungan pelanggan, keputusan komersial, keterampilan komunikasi dan 

hubungan antar pribadi. Kompetensi generik bisa ditetapkan untuk kelompok 
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jabatan yang secara fundamental sifat-sifat tugasnya sama, tetapi level 

pekerjaan yang ditangani berbeda-beda. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Spencer dan Spencer 

(1993:25-89) dalam Sriekaningsih dan Setyadi (2015:210) terdapat enam 

kelompok kompetensi yaitu: 

1. Competence achievement and action 

Keinginan seseorang untuk beraksi dan pengaruhnya dalam mengembangkan 

produktivitas. 

2. Competence of service (helping dan human service) 

Termasuk di dalamnya keseriusan di dalam memahami hasrat, minat dan 

kebutuhan, termasuk kebutuhan orang dibawah pelayanannya. 

3. Competence to influence others (the impact and influence) 

Kemampuan untuk dapat mempengaruhi orang lain. 

4. Managerial competence 

Menekankan pada kapabilitas spesifik dalam mengatur sumber daya organisasi. 

5. Competence skill (cognitive) 

Kemampuan individu untuk dapat memahami sebuah situasi, tugas, problem 

dan kesempatan yang terdapat melalui pengetahuan yang spesifik. 

6. The effectiveness of self (personal effectiveness) 

Sebuah refleksi dari kedewasaan seseorang dalam hubungannya dengan orang 

lain di dalam pekerjaan. 

Analisis kompetensi disusun untuk pengembangan karir, tetapi penentuan 

tingkat kompetensi dibutuhkan untuk mengetahui efektivitas tingkat kinerja yang 
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diharapkan, menurut Gordon dalam Sutrisno (2012:204-205) terdapat beberapa 

aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi yaitu : 

 

1. Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan adalah kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang 

karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan bagaimana 

melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di 

perusahaan. 

2. Pemahaman (understanding) 

Pemahaman yaitu kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu, 

misalnya seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus 

mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi kerja yang 

efektif dan efisien. 

3. Nilai (value) 

Nilai adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis 

telah menyatu dalam diri seseorang, misalnya standar perilaku para karyawan 

dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis dan lain-lain). 

4. Keterampilan (skill) 

Keterampilan adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan 

tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan. Misalnya 

keterampilan karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih 

efektif dan efisien. 

5. Sikap (attitude) 



21 
 

 

 

Yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap 

suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap suatu krisis 

ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji dan sebagainya. 

6. Minat (interest) 

Adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perubahan. 

2.1.3.3 Dimensi Kompetensi 

Ada lima dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh semua individu 

(Moeheriono, 2009:15) yaitu : 

1. Keterampilan menjalankan tugas (Task-skills), yaitu keterampilan untuk 

melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar di tempat kerja. 

2. Keterampilan mengelola tugas (Task management skills), yaitu keterampilan 

untuk mengelola serangkaian tugas yang berbeda yang muncul di dalam 

pekerjaan. 

3. Keterampilan mengambil tindakan (Contingency management skills), yaitu 

keterampilan mengambil tindakan yang cepat dan tepat bila timbul suatu 

masalah di dalam pekerjaan. 

4. Keterampilan bekerja sama (Job role environment skills), yaitu keterampilan 

untuk bekerja sama serta memelihara kenyamanan lingkungan kerja. 

5. Keterampilan beradaptasi (Transfer skill), yaitu keterampilan untuk beradaptasi 

dengan lingkungan kerja yang baru. 

Menurut Hart dalam Rahayu (2010:22), terdapat 15 unsur dalam 

kompetensi karyawan yaitu : 

1. Orientasi pencapaian prestasi. 

2. Pemikiran analitis. 
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3. Memiliki kemampuan dalam berhadapan dengan keadaan serta tidak pasti. 

4. Pengambilan keputusan. 

5. Kepemimpinan. 

6. Kerja jejaring. 

7. Komunikasi lisan. 

8. Dorongan pribadi dan inisiatif. 

9. Kemampuan untuk membujuk. 

10. Perencanaan dan pengorganisasian. 

11. Kepedulian terhadap hal-hal yang bersifat politik. 

12. Kesadaran terhadap diri sendiri dan pengembangan diri. 

13. Kerja kelompok. 

14. Tingkatan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. 

15. Komunikasi tertulis. 

Michael Zwell (2000:25) dalam Wibowo (2011:330) membagi kompetensi 

menjadi lima kategori yang terdiri dari : 

1. Relationship 

Kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi yang bekerja baik 

dengan orang lain dan memuaskan kebutuhannya. Kompetensi yang 

berhubungan dengan relationship meliputi kerjasama, orientasi pada pelayanan, 

kepedulian antar pribadi, kecerdasan organisasional, membangun hubungan, 

penyelesaian konflik, perhatian pada komunikasi dan sensitivitas lintas budaya. 

2. Task achievement 

Kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang 

berkaitan dengan task achievement ditunjukan oleh : orientasi pada hasil, 
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mengelola kinerja, mempengaruhi, inisiatif, efisiensi produksi, fleksibilitas, 

inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan berkelanjutan dan keahlian teknis. 

 

 

3. Leadership 

Kompetensi yang berhubungan dengan pemimpin organisasi dan orang untuk 

mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Kompetensi berkenaan dengan 

leadership meliputi kepemimpinan visioner, berpikir strategis, orientasi 

kewirausahaan, manajemen perubahan, membangun komitmen organisasional, 

membangun fokus dan maksud, dasar-dasar dan nilai-nilai. 

4. Managerial 

Kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan 

dan pengembangan orang. Kompetensi manajerial berupa : memotivasi, 

memberdayakan dan mengembangkan orang lain. 

5. Personal attribute 

Kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berfikir, 

merasa, belajar dan berkembang. Personel attribute merupakan kompetensi 

yang meliputi: integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas 

keputusan, manajemen stress, berfikir analitis dan berfikir konseptual. 

Dimensi kompetensi menurut Spencer dan Spencer (1993) yang dikutip oleh 

Palan (2007:6) mengemukakan bahwa kompetensi individu merupakan 

karakter sikap dan perilaku, atau kemampuan individual yang relatif bersifat 

stabil ketika menghadapi suatu situasi di tempat kerja yang terbentuk dari 

sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan 
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konseptual. Ada lima dimensi utara yang akan mempengaruhi kinerja individu, 

yaitu : 

 

 

1. Motif 

Motif adalah sesuatu yang difikirkan atau diinginkan oleh seseorang secara 

konsisten dan adanya dorongan untuk mewujudkannya dalam bentuk 

tindakan-tindakan, motif menggerakkan, mengarahkan dan menyeleksi 

perilaku terhadap kegiatan atau tujuan tertentu. Motif mampu mendorong, 

mengarahkan dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu 

dalam beberapa indikator sebagai berikut : 

a. Organizational Awareness (OA) merupakan kemampuan untuk 

memahami hubungan kekuasaan atau posisi dalam organisasi. 

b. Relationship Building (RB) merupakan besarnya usaha untuk menjalin 

dan membina hubungan sosial atau jaringan hubungan sosial agar tetap 

hangat dan akrab. 

c. Achievement Orientation (ACH) merupakan derajat kepedulian seorang 

pegawai terhadap pekerjaannya, sehingga terdorong berusaha untuk 

bekerja lebih baik. 

2. Karakteristik Pribadi 

Karakteristik pribadi merupakan cerminan bagaimana seorang pegawai 

mampu /tidak mampu melakukan suatu aktivitas dan tugas secara 

mudah/sulit dan sukses /tidak pernah sukses. Menurut Spencer dan Spencer 

(1993) yang dikutip dalam Sutoto (2004) terdapat beberapa indikator, yaitu : 
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a. Self-control atau pengendalian diri, yaitu kemampuan untuk 

mengendalikan prestasi dan emosi pada saat menghadapi tekanan 

sehingga tidak melakukan tindakan yang negatif dalam situasi apapun. 

b. Self-confidence atau kepercayaan diri, yaitu keyakinan seseorang pada 

kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan suatu tugas atau tantangan. 

c. Flexibility atau fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan 

bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeda dan dengan berbagai 

individu atau kelompok yang baru. 

d. Organizational Commitment atau komitmen organisasi merupakan 

kemampuan dan kemauan seseorang untuk mengaitkan apa yang 

diperbuat dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi, berbuat 

sesuatu untuk mempromosikan tujuan organisasi atau untuk memenuhi 

kebutuhan organisasi, dan menempatkan misi organisasi diatas keinginan 

diri sendiri atau peran profesionalnya.  

3. Konsep Diri 

Konsep diri atau nilai individu mempunyai sifat reaktif yang dapat 

memprediksi apa yang akan dilakukan seseorang dalam waktu singkat. 

Dimana konsep diri ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dimiliki oleh 

seseorang yang diperolehnya sejak kecil sampai saat tertentu. Konsep diri 

ini juga mempengaruhi etika, cara pandang dan pengertian seseorang 

tentang sesuatu. Indikator konsep diri adalah sebagai berikut : 

a. Developing others merupakan kemauan untuk mengembangkan orang 

lain. Hal yang paling penting dari kompetensi ini terletak pada kemauan 
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serius untuk mengembangkan orang lain dan dampaknya ketimbang 

sebuah peran formal. 

b. Directiveness assertiveness and use of positional power merupakan 

kemauan untuk membuat orang lain selaras dengan keinginannya. 

Pemimpin bertugas untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan. 

c. Teamwork and cooperation artinya kemauan sungguh-sungguh untuk 

bekerja secara kooperatif dengan pihak lain, menjadi bagian sebuah tim, 

bekerja bersama sehingga menjadi lebih kompetitif. 

d. Team leadership adalah kemauan untuk berperan sebagai pemimpin tim 

atau kelompok lain. 

e. Interpersonal Understanding merupakan kemauan untuk memahami dan 

mendengarkan hal-hal yang tidak diungkapkan dengan perkataan, bisa 

berupa pemahamam atas perasaan, keinginan atau pemikiran orang lain. 

f. Customer service orientation merupakan keinginan untuk menolong atau 

melayani pelanggan atau orang lain. 

4. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh seseorang dan merupakan 

komponen utama kompetensi yang mudah diperoleh dan mudah 

diidentifikasi, dengan indikator sebagai berikut : 

a. Analytical thinking adalah kemampuan memahami situasi dengan 

merincinya menjadi bagian-bagian kecil, atau melihat implikasi sebuah 

situasi secara rinci. 

b. Conceptual thinking adalah kemampuan memahami sebuah situasi atau 

masalah dengan menempatkan setiap bagian menjadi satu kesatuan untuk 



27 
 

 

 

mendapatkan gambar yang lebih besar. Termasuk kemampuan 

mengidentifikasi pola atau hubungan antar situasi yang tidak secara jelas 

terkait, mengidentifikasi isu mendasar atau kunci dalam situasi yang 

kompleks. 

c. Expertise merupakan pengetahuan yang terlait dengan pekerjaan 

(teknikal, profesional, atau manajerial) dan juga motivasi untuk 

memperluas, memanfaatkan dan mendistribusikan pengetahuan tersebut. 

5. Keterampilan 

Keterampilan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan 

fisik atau mental. Keterampilan lebih sukar dimiliki daripada pengetahuan, 

namun seseorang yang memiliki keterampilan dengan sendirinya akan 

memiliki pengetahuan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Keterampilan 

juga merupakan kapabilitas seseorang yang secara fungsional dapat efektif 

atau tidak efektif dalam situasi pekerjaan, adapun hasil dari keterampilan ini 

adalah sesuatu yang dapat dilihat dan diukur. Indikator keterampilan adalah 

sebagai berikut : 

a. Concern for order merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk 

mengurangi ketidakpastian di lingkungan sekitarnya, khususnya 

berkaitan dengan pengaturan kerja, intruksi, informasi dan data. 

b. Initiative merupakan dorongan bertindak untuk melebihi yang 

dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa 

menunggu perintah lebih dahulu. Tindakan ini dilakukan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan atau menghindari 

timbulnya masalah atau menciptakan peluang baru. 
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c. Impact and influence merupakan tindakan membujuk, meyakinkan, 

mempengaruhi atau mengesankan sehingga orang lain mau mendukung 

pekerjaannya. 

d. Information seeking merupakan besarnya usaha tambahan yang 

dikeluarkan untuk mengumpulkan informasi lebih banyak. 

2.1.3.4 Manfaat Penggunaan Kompetensi 

Ruky dalam Sutrisno (2011) mengemukakan konsep kompetensi semakin 

banyak digunakan pada level perusahaan dimana terdapat manfaat 

penggunaannya, yaitu : 

1. Memperjelas standar kerja dan harapan. 

2. Alat seleksi karyawan. 

3. Memaksimalkan produktivitas.  

4. Dasar untuk mengembangkan sistem remunerasi. 

5. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan. 

6. Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. 

Kerangka kompetensi dapat digunakan untuk membantu organisasi 

menciptakan pengembangan ruang karier bagi pegawai serta membantu pegawai 

untuk mencapai jenjang karier yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

2.1.4. Kinerja 

2.1.4.1. Pengertian Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2001) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
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Sementara Rivai (2005:14) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil 

atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di 

dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti 

standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu dan telah disepakati bersama. 

Kinerja menurut Widjana (2005:121) adalah tingkat prestasi seseorang 

atau karyawan dalam suatu organisasi atau organisasi yang dapat meningkatkan 

produktivitas. 

Miner dalam Sutrisno (2011:180) menambahkan definisi kinerja adalah 

bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan 

tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja merupakan suatu yang dicapai atau 

prestasi yang diperlihatkan. 

Definisi kinerja menurut Gomes (2003:142) adalah catatan hasil produksi 

pada fungsi pekerjaan yang spesifik atau aktivitas selama periode waktu tertentu. 

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

hasil kerja/prestasi yang berhasil dicapai seseorang melalui perilaku kerjanya 

dalam mengerjakan pekerjaannya. 

 
2.1.4.2. Dimensi Kinerja 

Menurut pendapat Gomes (2003) terdapat 8 (delapan) kinerja yang perlu 

diperhatikan, yaitu : 

1. Kualitas kerja 

Kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan 

kesiapannya. 
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2. Kuantitas kerja 

Jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan. 

3. Pengetahuan kerja 

Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan. 

4. Kreativitas 

Keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. 

5. Kerjasama 

Kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain sesama anggota organisasi. 

6. Inisiaif 

Semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar 

tanggungjawabnya. 

7. Ketergantungan 

Kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran, kedisiplinan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

8. Kualitas Personil 

Menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramahtamahan dan integritas 

pribadi. 

Robbins (2006:260) mengemukakan enam dimensi kinerja, yaitu : 

1. Kualitas 

Kualitas kerja dapat diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 

kemampuan karyawan. 
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2. Ketepatan waktu 

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, 

dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu 

yang tersedia untuk aktivitas lain. 

3. Kuantitas 

Jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah 

siklus aktivitas yang diselesaikan. 

4. Kemandirian 

Tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi 

kerjanya. 

5. Komitmen Kerja 

Suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi 

dan tanggungjawab karyawan terhadap instansi. 

6. Efektivitas  

Tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan 

baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam 

penggunaan sumberdaya. 

Berbeda dengan yang diuraikan diatas, dimensi kinerja menurut 

Mangkunegara (2011) adalah sebagai berikut : 

1. Kuantitas kerja (Quantity of work) 

Digunakan untuk menilai kinerja karyawan dengan mengukur kesesuaian 

jumlah output yang dicapai oleh karyawan dalam waktu tertentu. Indikator 

kuantitas kerja adalah : 

a. Jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode yang telah ditentukan. 
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b. Efisiensi waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan. 

2. Kualitas kerja (Quality of work) 

Dimensi ini digunakan dalam mengukur kesesuaian jumlah output yang dicapai 

dengan standar yang telah ditentukan. 

3. Kreativitas (Creativeness) 

Dimensi ini digunakan dalam mengukur kemampuan karyawan dalam 

menyelesaikan tugas yang bermacam-macam persoalannya sehingga bekerja 

lebih berdayaguna dan berhasilguna. Indikator pengukuran kreativitas kerja 

yaitu : 

a. Pengetahuan yang dimiliki. 

b. Gagasan/ide yang dimunculkan dalam menyelesaikan masalah pekerjaan. 

c. Kerjasama dengan orang lain. 

d. Berani menanggung resiko. 

4. Inisiatif (Initiative) 

Dimensi ini digunakan dalam mengukur kemampuan karyawan untuk 

mengambil keputusan dan langkah-langkah dalam menjabarkan tugas pokok 

yang diberikan. Indikator pengukuran inisiatif : 

a. Pengambilan keputusan. 

b. Integritas. 

Campbell (1990) dalam Jex (2002) mengusulkan delapan dimensi dari 

kinerja di semua pekerjaan, yaitu : 
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1. Task Specific Behaviors 

Dalam hal ini terdapat perilaku yang dilakukan oleh seseorang sebagai bagian 

dari pekerjaan. Perilaku ini merupakan tugas sesungguhnya yang penting yang 

menggambarkan satu pekerjaan terhadap pekerjaan lain. 

2. Non-task Specific Behaviors 

Perilaku yang seseorang butuhkan untuk melakukan sesuatu yang tidak 

menyangkut pekerjaan tertentu. 

3. Written and Oral Communication Tasks 

Kegiatan dimana pemegang jabatan perlu dievaluasi, terutama dalam hal 

mereka menyampaikan komunikasi. 

4. Effort 

Tingkat dimana seseorang berkomitmen terhadap suatu pekerjaan. 

5. Personal Discipline 

Seseorang diharapkan untuk berdiri pada aturan yang sesuai, tidak 

menggunakan alkohol dan lain-lain. 

6. Good Role Models 

Dalam sebuah pekerjaan dimana orang bekerja sangat dekat atau sangat saling 

bergantung, kinerja berisi tingkat dimana seseorang membantu timnya dan 

membantu rekan kerjanya. Hal ini termasuk di dalamnya berperan sebagai role 

model, coaching, memberikan saran atau membantu mengatur tujuan group. 

7. Supervisory 

Seseorang akan dapat diandalkan untuk melakukan banyak hal yang 

digambarkan dibawah faktor sebelumnya dan untuk tambahan akan 
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bertanggungjawab untuk membagikan penghargaan dan hukuman. Aspek dari 

kinerja ini berlangsung dengan cara tatap muka. 

8. Managerial and administrative Performance 

Hal ini memerlukan sebuah aspek dalam pekerjaan yang berfungsi untuk 

melayani sebuah tim atau organisasi namun tidak melibatkan supervisi 

langsung. Tugas manajerial adalah menentukan tujuan organisasi atau 

merespon terhadap stimulasi ekternal yang membantu group untuk mencapai 

tujuannya. Tambahannya seorang manajer akan bertanggungjawab untuk 

memantau tim dan kemajuan individual terhadap tujuan dan memantau 

sumberdaya organisasi. 

Murphy (1994) dalam Hakim (2012:10) membagi empat dimensi terhadap 

kinerja, yaitu : 

1. Task Specific Behaviors 

Dimensi ini meliputi berbagai pekerjaan utama yang relevan dengan pekerjaan 

seseorang. 

2. Interpersonally Oriented Behaviors 

Hal ini ditunjukkan melalui interaksi karyawan dengan karyawan yang lain. 

Hal ini dapat berhubungan dengan pekerjaan maupun tidak. Dimensi ini 

berbeda dengan dimensi Campbell dikarenakan dimensi ini menyangkut 

sebuah perilaku dan tidak menargetkan pada tujuan sebuah organisasi. 

3. Down-time Behaviors 

Perilaku yang karyawan libatkan ketika dalam waktu kosong di dalam 

pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Down-time behaviors yang terjadi di luar 
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pekerjaan hanya mempertimbangkan mengenai kinerja ketika kemudian 

mereka berpengaruh terhadap kinerja. 

4. Destructive/hazardous Behaviors 

perilaku yang mengarah pada resiko kehilangan produktivitas, kehancuran atau 

kemunduran). 

Koopmans et al. (2014) mengemukakan tiga konstruk kinerja, yaitu : 

1. Task Performance 

Keahlian yang dilaksanakan seseorang ketika melakukan tugas utama atau 

pekerjaan teknis yang pokok dari pekerjaannya. 

2. Contextual Performance 

Perilaku yang mendukung sebuah lingkungan organisasi, sosial dan psikologis 

dimana tugas teknis utama dapat berjalan. 

3. Counterproductive Work Behaviors 

Perilaku yang membahayakan kesejahteraan sebuah perusahaan. 

Bernnardin dan Russel (1993:383) dalam Sutrisno (2011:179) 

mendefinisikan beberapa 6 dimensi dalam menilai kinerja karyawan, yaitu : 

1. Kualitas (Quality) 

Merupakan hasil kerja keras dari para karyawan yang sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan sebelumnya. Jika hasil yang 

dicapai oleh karyawan tersebut tinggi maka kinerja dari karyawan tersebut 

dianggap baik oleh pihak perusahaan. 

 

 

2. Kuantitas (Quantity) 
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Merupakan hasil kerja keras dari karyawan yang bisa mencapai skala maksimal 

yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan dengan hasil yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan, maka kinerja karyawan dianggap baik. 

3. Ketepatan Waktu (Timeliness) 

Dengan bekerja sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan maka 

kinerja karyawan sudah baik. 

4. Keefektivan Biaya (Cost Effectiveness) 

Dengan menggunakan sumberdaya yang efisien dan efektif maka akan bisa 

mempengaruhi keefektifan biaya yang dikeluarkan oleh pihak instansi dan 

menghasilkan keuntungan yang maksimal. 

5. Perlu Pengawasan (Need for Supervision) 

Merupakan kemampuan karyawan dalam bekerja dengan baik dengan atau 

tanpa ada pengawasan. 

6. Hubungan Rekan Kerja (Interpersonal Impact) 

Karyawan yang mempunyai rasa harga diri yang tinggi terhadap pekerjaannya 

maka akan berusaha untuk mencapai hasil terbaik dalam pekerjaannya tersebut. 

2.1.4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Simamora (2003) kinerja dipengaruhi oleh tiga fakator yaitu : 

1. Faktor Indivisual 

Faktor ini mencakup kemampuan, keahlian, latar belakang dan demografi. 

2. Faktor Psikologis 

Terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, pembelajaran dan motivasi. 

3. Faktor Organisasi 
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Terdiri dari sumberdaya, kepemimpinan, penghargaan, struktur dan desain 

pekerjaan. 

Thao dan Hwang (2015) di dalam penelitiannya mengemukakan lima 

faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu : 

1. Leadership (Kepemimpinan) 

Kepemimpinan merupakan sebuah proses dimana individu mempengaruhi 

sebuah group dari orang-orang untuk mencapai tujuan utama (Northouse, 

2007). Gaya kepemimpinan di sebuah perusahaan memiliki kemampuan untuk 

mendorong atau menghambat kinerja karyawan (Armstrong dan Murlis, 2004). 

2. Coaching (Pelatihan) 

Pelatihan merupakan sebuah teknik yang penting untuk meningkatkan kinerja 

(Champathes, 2006). Bukan hanya komunikasi searah melainkan komunikasi 

dua arah dimana pelatih dapat mengidentifikasi apa yang harus ditingkatkan 

dan bagaimana cara meningkatkannya 

3. Empowerment (Pemberdayaan) 

Duvall dalam Thao dan Hwang (2015) mengemukakan bahwa kesuksesan 

sebagai pencapaian, keberhasilan, dan hasil dimana akibat dari pemberdayaan 

adalah sebagai berikut : 

a. Kesuksesan individu dalam bentuk peran kinerja karyawan. 

b. Kesuksesan organisasi yang dicapai dari keberhasilan anggota sebuah 

organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

c. Anggota organisasi dapat berbagi keuntungan dan pengalaman kerja yang 

memuaskan sehingga memenuhi kebutuhan sosial dan pribadi mereka. 

4. Participation (Partisipasi) 
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Partisipasi disini adalah melibatkan karyawan dalam pembuatan keputusan 

dimana karyawan merasakan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk 

mendiskusikan masalah dan dapat mempengaruhi keputusan organisasi. Hasil 

dari partisipasi adalah meningkatnya kinerja karyawan dan sedikitnya turn-

over. 

5. Organizational Culture (Budaya Organisasi) 

Budaya organsiasi yang kuat akan sangat membantu meningkatkan kinerja dari 

karyawan yang mengarah pada pencapaian tujuan dan meningkatkan seluruh 

kinerja dari sebuah organisasi. 

 Kinerja yang baik merupakan suatu langkah untuk menuju tercapainya 

tujuan organisasi, oleh karena itu kinerja juga merupakan sarana penentu dalam 

mencapai tujuan organisasi sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan 

kinerja pegawai. 

2.2. Kerangka Pemikiran  

Bartram dan Casimir (2007) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh 

positif antara pemberdayaan dengan kinerja. Cready et.al. (2008) di dalam 

penelitiannya mengemukakan bahwa dengan adanya pemberdayaan dapat 

meningkatkan semangat dan kinerja diantara karyawan, demikian pula 

mengurangi keinginan karyawan untuk meninggalkan pekerjaan mereka dan 

meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Melalui penelitiannya Iqbal et.al. (2013) 

mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberdayaan 

karyawan dan kinerja karyawan. 
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Menurut Thomas dan Velthouse, penelitian Spreitzer dalam Mahardiani 

(2004) mendefinisikan empat karakteristik umum yang dimiliki empowered 

poeple, yaitu : 

 

1. Meaning 

Meaning adalah nilai dari suatu tujuan kerja yang dinilai dalam kaitannya 

dengan tujuan atau standar individu yang bersangkutan. 

2. Self-efficacy 

Self-efficacy yaitu keyakinan individu atas kemampuannya dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan keahlian yang dimilikinya. 

Kompetensi lebih memfokuskan pada kemampuan dalam melaksanakan peran 

kerja tertentu, bukan peran kerja secara luas yang sering kali diistilahkan 

dengan self-esteem.  

3. Self-determination 

Self-determination (Penentuan diri) adalah perasaan individu yang berkaitan 

dengan pilihan dalam mengawali dan mengatur tindakan. Penentuan diri 

merefleksikan otonomi dalam mengawali dan melaksanakan perilaku dan 

proses kerja.  

4. Impact 

Impact (Pengaruh) yaitu tingkat dimana individu dapat mempengaruhi hasil-

hasil strategik, administratif dan operasional hasil kerjanya. 

 
Ryan et al. (2009) di dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

penelitian kompetensi karyawan menyediakan metode efektif untuk 

memperkirakan kinerja. Penelitian lain yang dilakukan oleh Xu dan Ye (2014) 
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menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kompetensi terhadap 

kinerja karyawan. Sedangkan penelitian Arifin (2014) yang menguatkan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Madaria (2013) telah membuktikan 

bahwa pengembangan kompetensi mempengaruhi kinerja karyawan secara positif 

dan signifikan. 

Menurut Spencer dan Spencer (1993) yang dikutip oleh Palan (2007:6) 

mengemukakan bahwa kompetensi individu merupakan karakter sikap dan 

perilaku, atau kemampuan individual yang relatif bersifat stabil ketika 

menghadapi suatu situasi di tempat kerja yang terbentuk dari sinergi antara watak, 

konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan konseptual. Ada lima 

dimensi utama yang akan mempengaruhi kinerja individu, yaitu : 

1. Motif. 

2. Karakteristik Pribadi. 

3. Konsep Diri. 

4. Pengetahuan. 

5. Keterampilan. 

 
Menurut pendapat Gomes (2003:142) terdapat 8 (delapan) kinerja yang 

perlu diperhatikan, yaitu : 

1. Kualitas kerja. 

2. Kuantitas kerja. 

3. Pengetahuan kerja. 

4. Kreativitas. 

5. Kerjasama. 

6. Inisiaif. 
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7. Ketergantungan. 

8. Kualitas Personil. 

 
Perangkat Daerah yang berkualitas akan terwujud apabila didukung oleh 

sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang baik. Kinerja di Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat belum dapat dikatakan 

optimal karena belum seluruh pegawainya dapat melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya dengan baik sehingga menghambat beberapa proses 

administrasi di kantornya. Hal ini dapat terlihat dari beberapa hal seperti 

kurangnya inisiatif atau telaahan staf dari para pegawainya untuk berpartisipasi 

dalam suatu kegiatan, keterlambatan dalam proses penyelesaian administrasi 

keuangan, pembagian pekerjaan yang belum seimbang, kompetensi yang masih 

terbatas, kurangnya komunikasi dan kerjasama antara pegawai. Hal-hal tersebut 

dapat berdampak negatif terhadap kinerja jika tidak adanya perubahan dari 

masing-masing individu. 

Berdasarkan fenomena yang penulis temukan diatas, peneliti merasa 

diperlukan adanya perbaikan dalam masalah Self-Efficacy dan kompetensi di 

kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Berikut 

model kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.2. 
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Berdasarkan kerangka pemikiran di atas di tuangkan dalam gambar 2.2 

paradigma penelitian di bawah ini. 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                             

                                                             

                                                                

 

                                                                

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.2 Paradigma Penelitian 

 
 Pencapaian tujuan dinas akan sangat bergantung pada kondisi sumber daya 

manusia yang ada di dalamnya. Kinerja ASN diharapkan mampu mendukung 

setiap proses kerja sehingga hasil kerja yang dicapai bisa sesuai dengan harapan. 

Karena itulah kerja keras dari ASN yang bermuara pada peningkatan kinerja 

sangat diharapkan. Upaya mewujudkan ASN yang berkinerja tinggi sangat 

Pemberdayaan  

Mendefinisikan empat karakteristik umum 

yang dimiliki empowered poeple yaitu: 

1. Meaning : arti, makna atau maksud  

2. Self efficacy: 

3. Self-determination (Penentuan diri). 

4. Impact (pengaruh). 

Menurut Thomas dan Velthouse dalam 

Fadzilah (2006:3) 

 

Kompetensi  

Ada lima dimensi utama yang akan 

mempengaruhi kinerja individu yaitu: 

1. Motif 

2. Karakteristik Pribadi 

3. Konsep diri dan Nilai 

4. Pengetahuan 

5. Keterampilan 

Menurut Spencer dan Spencer (1993) dalam 

Palan (2007:6) 

 

Kinerja   

Terdapat delapan kinerja 

yang perlu diperhatikan yaitu: 

1. Kuantitas kerja 

2. Kualitas kerja 

3. Pengetahuan pekerjaan 

4. Kreativitas 

5. Kerjasama 

6. Inisiatif 

7. Ketergantungan 

8. Kualitas pribadi 

Menurut Gomes (2003:142) 
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berkaitan dengan kondisi faktor individu ASN itu sendiri dan juga upaya dari 

dinas. Faktor dari dinas terkait dengan upaya pemberdayaan ASN melalui jalur 

pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh dinas sedangkan faktor individu 

terkait dengan kompetensi. Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembentukan kinerja dipengaruhi oleh pemberdayaan dan kompetensi ASN. 

 
2.3. Hipotesis  

Dari kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis penelitian ini sebagai 

berikut: pemberdayaan dan kompetensi berpengaruh pada kinerja pegawai, baik 

secara simultan maupun secara parsial. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Metode Yang Digunakan 

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis 

penelitian deskriptif dan penelitian verifikatif. Ditinjau dari variabel-variabel yang 

akan ditelaah pengaruhnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, karena 

bertujuan untuk membuat deskripsi maupun gambaran sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta pengaruh antar variable yang akan 

diteliti. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui deskripsi sudut 

pandang pegawai terhadap pemberdayaan, kompetensi dan kinerja di lingkungan 

DPM-Desa Provinsi Jawa Barat. 

Metode deskriptif dipilih dengan alasan untuk mengumpulkan fakta dan 

menguraikan sifat atau karakteristik dari fenomena yang terjadi di lingkungan 

DPM-Desa Provinsi Jawa Barat secara menyeluruh dan teliti, sesuai dengan 

persoalan yang akan dipecahkan. Dalam persoalan mengenai pengaruh 

pemberdayaan dan kompetensi terhadap kinerja, desain deskriptif dapat 

membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. 

Ndraha (Margiastuti: 2009) mengatakan bahwa penelitian deskriptif 

mempunyai beberapa alternatif tujuan, yaitu: 

1. Mendefinisikan atau mendeskripsikan suatu variabel yang diteliti, 

2. Mengetahui perbedaan antara suatu variable dengan variable lain yang diteliti, 

3. Mengetahui pelaksanaan suatu perarturan atau rencana, 

4. Mengetahui fakta tentang teori, konsep atau variabel di lokasi penelitian 

tertentu. 
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Sedangkan penelitian ini juga merupakan penelitian verifikatif karena 

penelitian ini juga digunakan untuk menguji hipotesis dengan memakai 

perhitungan-perhitungan statistik (Moh. Nazir, 2001: 63). Penelitian verifikatif 

digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh pemberdayaan dan kompetensi  

terhadap kinerja di lingkungan PMDD provinsi Jawa Barat. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Masri 

Singarinbun dan Sofyan Effendi (2005: 3), mengatakan bahwa metode survei atau 

penelitian sampel adalah penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama. Penelitian survey 

ini menggunakan jenis penjelasan (explanatory Reseach), yakni memberikan 

penjelasan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. 

Sedangkan yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah 

individu, yaitu karyawan di DPM-Desa Provinsi Jawa Barat. 

 
3.2   Definisi dan Operasional Variabel 

3.2.1 Definisi Variabel 

Operasionalisasi variabel dimaksudkan untuk memastikan agar variabel 

yang ingin diteliti secara jelas bisa ditentukan apa unsur atau sub-variabelnya, 

serta untuk mengetahui indikator-indikator yang ada dalam penelitian. Hal ini 

dimaksud agar tidak terjadi kesalahan pengukuran maupun kesalahan alat ukur 

yang dipakai. 

 
3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Setelah dijelaskan mengenai definisi variabel diatas, Penelitian ini terdiri 

dari tiga variabel, yaitu Pemberdayaan (X1), Kompetensi (X2) sebagai variabel 

bebas, serta kinerja (Y) sebagai variabel tidak bebas. Secara terperinci, variabel 
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penelitian ini dioperasionalisasikan dalam bentuk tabel berikut: 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 
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Sumber: Diolah oleh penulis (2018) 
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3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data / Informasi 

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data 

sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung 

dari lapangan, diambil dari sampel penelitian melalui kuesioner. Sedangkan data 

sekundernya berupa data Kedinasan DPM-Desa Provinsi Jawa Barat, artikel, 

literatur, serta tulisan ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. 

Jumlah karyawan dalam penelitian ini ukuran populasi relatif sedikit, 

sehingga untuk menjaga validitas dan reliabilitas pengukuran dalam penelitian ini 

diambil secara sensus (parametrik), yaitu seluruh anggota populasi dijadikan 

responden. Dalam hal ini para karyawan di Lingkungan DPM-Desa Provinsi Jawa 

Barat sebanyak (N) 87 orang karyawan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini memperoleh data melalui: 

1. Kuesioner, berupa daftar pertanyaan yang disebarkan langsung kepada para 

responden untuk memperoleh data yang terkait dengan persepsi kompensasi, 

disiplin kerja dan kepuasan kerja. 

2. Dokumentasi, berupa data-data kepegawaian di DPM-Desa Provinsi Jawa 

Barat. 

3. Studi Kepustakaan, berupa perolehan keterangan ilmiah melalui buku-buku 

maupun hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. 

Kuesioner disusun berdasarkan skala Ordinal yang berpedoman pada 

Likert Summated Rating (LSR). Skala Ordinal digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang suatu fenomena sosial. 

Dengan skala ini variabel yang diukur dijabarkan menjadi dimensi-dimensi, 
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kemudian dimensi dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. 

Indikator-indikator inilah yang dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

instrumen berupa pertanyaan maupun pernyataan yang kemudian dijawab oleh 

responden (Sugiyono, 2006). Dalam skala ini jawaban setiap item mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. 

 

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1 Pengujian Validitas 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara 

menggunakan instrumen kuesioner, oleh karena itu instrumen penelitian ini perlu 

diuji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya. Dengan menggunakan 

instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan 

hasil penelitian ini akan menjadi valid dan reliabel. Masri Singarimbun dan 

Sofyan Effendi (2005: 124) menyatakan bahwa menunjukkan sejauh mana alat 

ukur dapat mengukur apa yang ingin diukur, sedangkan reliabilitas adalah indeks 

yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu dapat dipercaya atau 

dapat diandalkan. 

Pengujian validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor tiap item 

dengan skor total. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

koefisien korelasi Rank Spearman, karena skala yang digunakan adalah skala 

Ordinal. 

Koefisien korelasi Rank Spearman merupakan analisis korelasi yang 

berguna untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat 

hubungan suatu variabel dengan variabel lain yang memiliki skala pengukuran 



56 
 

 

 

data ordinal. Responden yang digunakan untuk uji coba instrumen ini berjumlah 

50 orang. Pengujian dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor setiap item 

pertanyaan dengan skor total variabel menggunakan rumus Rank Spearman yang 

pengujiannya menggunakan program SPSS 21. 

3.5.2 Pengujian reliabilitas 

Analisis reliabilitas dilakukan untuk menguji keandalan kuesioner 

sebagai alat ukur. Dalam penelitian kali ini, metode yang digunakan adalah 

perhitungan nilai alpha cronbach, sebuah rumus matematis untuk menguji 

reliabilitas ukuran. 

Rumusan Koefisien Reliabilitas untuk instrumen penelitian yang berupa 

skor berskala ukur ordinal, digunakan persamaan koefisien-α (Azwar, 2001: 78). 

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑖=1

𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
2 ] 

 dimana :  

k       = Jumlah instrumen pertanyaan 

∑ 𝑆𝑖
2  = Jumlah varians dari tiap instrumen 

𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
2  = Varian dari keseluruhan 

 

3.5.3 Analisis Deskriptif 

Untuk meringkas data menjadi sajian data yang memiliki makna, 

dibutuhkan proses data yang lebih lanjut dari data-data yang diperoleh dari 

penelitian. Untuk ini penelitian akan menggunakan Statistik Deskriptif. 
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Statistik Deskriptif adalah bagian dari statistik yang berhubungan dengan 

peringkasan data statistik dan penyajian hasil peringkasan data tersebut (Sugiama, 

2008). Penggunaan statistik deskriptif dalam perancangan ini terutama dilakukan 

pada penyajian informasi mengenai responden serta perhitungan nilai pusat dari 

respon yang diperoleh terhadap butir-butir pertanyaan pada kuesioner. 

3.5.4 Analisis Determinasi 

Pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan uji statistik. Analisis 

kuantitatif ditekankan untuk mengungkapkan perilaku variabel penelitian, 

sedangkan analisis deskriptif / kualitatif digunakan untuk menggali perilaku faktor 

penyebab. Metode analisis yang digunakan berupa cross-sectional analysis. 

Dengan menggunakan kombinasi metode analisis tersebut dapat diperoleh 

generalisasi yang bersifat komprehensif.  

Sebagaimana yang dirancang dalam operasionalisasi variabel dari 

kuesioner, maka nilai variabel-variabel merupakan data yang berskala ordinal. 

Dengan menggunakan tipe pertanyaan tertutup (closed-end questions) setiap item 

ditentukan peringkat dengan lima alternatif jawaban. Pilihan jawaban responden 

merupakan nilai skor jawaban, sehingga nilai variabel diperoleh dari total skor 

jawaban dari setiap item. 

Teknik analisis jalur memerlukan syarat data yang mempunyai tingkat 

pengukuran sekurang-kurangnya interval. Karena itu melalui methods of 

successive intervals, dilakukan transformasi data dengan langkah kerja sebagai 

berikut : 

a. Berdasarkan hasil jawaban responden, untuk setiap pernyataan, hitung 

frekuensi setiap pilihan jawaban. 
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b. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pernyataan, hitung proporsi 

setiap pilihan jawaban. 

c. Berdasarkan proporsi tersebut, untuk setiap pernyataan, hitung proporsi 

kumulatif untuk setiap pilihan jawaban. 

d. Untuk setiap pernyataann, tentukan nilai batas untuk Z untuk setiap pilihan 

jawaban. 

e. Hitung scale value (nilai interval rata-rata) untuk setiap pilihan jawaban 

melalui persamaan berikut, 

 

𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 =
𝐾𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑤𝑎ℎ − 𝐾𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑡𝑎𝑠

𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝐵𝑎𝑤𝑎ℎ 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑡𝑎𝑠 − 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝐵𝑎𝑤𝑎ℎ 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑤𝑎ℎ
 

 

f. Hitung Score (nilai hasil transformasi) untuk setiap pilihan jawaban melalui 

persamaan berikut, 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 + |𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚| + 1 

Kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan pasangan data dari variabel 

independen dan dependen dari semua sampel penelitian untuk pengujian hipotesis. 

Selanjutnya langkah yang harus dilakukan adalah memadankan pasangan data 

interval hasil transformasi, disesuaikan dengan data ordinal aslinya, baik untuk 

variabel independen maupun variabel dependen dari semua sampel penelitian 

untuk pengujian hipotesis. 

Sedangkan untuk meneliti pengaruh diantara variabel penelitian terhadap 

kinerja pegawai, data hasil tabulasi diterapkan pada pendekatan penelitian yaitu 

dengan Analisis Jalur (Path Analysis) / analisis korelasi pearson karena untuk satu 

variabel bebas dan satu variabel terikat, analisis korelasi pearson sama dengan 
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analisis jalur. Menurut Wirasasmita (2004: 1) analisis jalur membahas kontribusi 

pengaruh dan perbandingan kontribusi pengaruh (baik secara keseluruhan maupun 

parsial). Dengan analisis jalur, besarnya pengaruh antar variabel dapat ditentukan 

dan dinyatakan dalam persentase. Untuk mengetahui hubungan kausal antara 

Pemberdayaan (Variabel X1), dan Kompetensi (Variabel X2) serta Kinerja 

pegawai (Variabel perantara Y) dapat digamberkan melalui Struktur Kausal 

Penelitian seperti pada Gambar 3.1 di bawah ini. 

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 3.2. Struktur Diagram Antara Pemberdayaan dan 

Kompetensi dengan Kinerja 

 

 

 

Dimana: 

X1 : Pemberdayaan 

X2 : Kompetensi 

Y : Kinerja 

ε  : Faktor Lain yang mempengaruhi Y, selain X, X2 dan X3. 

rx1x2 :  Korelasi antara variabel X1 dan X2 

Pyx1 : Koefisien Jalur engaruh variabel X1 terhadap variabel Y 

 

X1 

 

X2 

 

Y 

𝑃𝑦𝑥2 

𝑃𝑦𝑥1 

𝑟𝑥𝑙𝑥2 
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Pyx2 : Koefisien Jalur pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y 

Pyε : Koefisien Jalur pengaruh variabel ε (variabel lain yang tidak 

diteliti / diamati dalam penelitian ini) terhadap variabel Y 

Persamaan Struktur Jalur = 𝑃𝑌𝑋1
𝑋1 + 𝑃𝑌𝑋2

𝑋2 + 𝜀1 

Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka variabel yang 

dianalisa adalah variabel independen yaitu Pemberdayaan dan Kompetensi 

(variabel X1 dan X2) sedangkan variabel dependen adalah Kinerja (variabel Y). 

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah seberapa besar pengaruh 

Pemberdayaan dan Kompetensi terhadap Kinerja pegawai, baik secara simultan 

maupun secara parsial. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan 

diuji, maka uji statistik yang digunakan melalui analisis jalur untuk kedua 

variabel. Pengujian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen X1 dan X2 terhadap Y baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: pengaruh Pemberdayaan 

dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai. Jika hipotesis penelitian tersebut 

dinyatakan ke dalam hipotesis statistik adalah: 

Rumus hipotesis 

- Tolak Ho jika Fhitung ≥ Ftabel (0,05)(n-k-1) → Tidak terdapat pengaruh 

pemberdayaan dan kompetensi terhadap kinerja. 

- Terima ho jika Fhitung ≤ Ftabel (0,05)(n-k-1) → Terdapat pengaruh pemberdayaan dan 

kompetensi terhadap kinerja. 

Statistik uji yang digunakan adalah: 
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𝐹 =
(𝑛 − 𝑘 − 1) ∑ 𝑃𝑌𝑋𝒓𝑌𝑋𝑖

𝑘
𝑖=1

𝑘(1 − ∑ 𝑃𝑌𝑋𝒓𝑌𝑋
𝑘
𝑖=1 )

 

Kriteria uji, tolak H0 jika F > Fα; (k, n-k-1) dengan Fα; (k, n-k-1) diperoleh dari tabel 

distribusi F dengan α = 5%, derajat bebasnya, db1 = k, dan db2 = n-k-1. Jika 

hipotesis umum (Simultan) dalam penelitian signifikan, maka selanjutnya dapat 

dilakukan pengujian untuk subhipotesis (Parsial) yaitu terdiri atas : 

a. Pemberdayaan berpengaruh terhadap Kinerja di lingkungan DPM-Desa 

Provinsi Jawa Barat. 

b. Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja di lingkungan DPM-Desa Provinsi 

Jawa Barat. 

c. Adapun perhitungan Analisis Jalur secara parsial adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung koefisien korelasi ganda Rx1x2y dengan menggunakan rumus 

𝑅𝑥1𝑥2𝑦 = √
𝑅𝑦𝑥1

2 + 𝑅𝑦𝑥2
2 − 2𝑅𝑦𝑥1𝑅𝑦𝑥2𝑅𝑥1𝑥2

1 − 𝑅𝑥1𝑥2
2  

2. Menentukan koefisien kausalitas rx1x2, ρyx1, ρyx2, ρyε 

3. Menghitung pengaruh lingkungan (lainnya) 𝜌𝜀𝑌 = √1 − 𝑅𝑥1𝑥2𝑦
2  

4. Keputusan penerimaan atau penolakan H0 

a. Rumusan hipotesis operasional secara parsial (PYX1) 

H0  :  PYX1   = 0, Tidak terdapat pengaruh Pemberdayaan terhadap Kinerja. 

Hi    :  PYX1   ≠ 0, Terdapat pengaruh Pemberdayaan terhadap Kinerja. 

Rumusan hipotesis operasional secara parsial (PYX2) 

H0     :   PYX2    = 0, Tidak terdapat pengaruh Kompetensi  

                                 terhadap Kinerja. 
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Hi     :   PYX2   ≠ 0, Terdapat pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja. 

b. Kriteria keputusan 

Tolak Ho jika thitung ≥ ttabel (0,05)(n-k-1) 

Terima Ho jika jika thitung ≤ ttabel (0,05)(n-k-1) 

Dimana 𝑡 =
𝑃𝑦𝑥1

√
(1−𝑅𝑌(𝑋1𝑋2).

2 𝐶𝑖𝑖

(𝑛−𝑘−1)

 

Tolak H0, jika t0i ≥ t(α; n-k-1) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini peneliti membahas penelitian dan analisis data mengenai pengaruh 

pemberdayaan dan pemberdayaan terhadap kinerja di Lingkungan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, melalui uraian dan analisis data yang 

diperoleh dari data penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan 

interpretasinya. Data penelitian ini didapat dari hasil pengisian kuesioner oleh 

responden, yaitu ASN di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 

Jawa Barat yang berjumlah 87 orang.  

4.1.   Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa 

Barat 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jawa Barat 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun tugas pokok, 

fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja DPM-Desa Provinsi Jawa Barat ditetapkan 

dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016. DPM-Desa Provinsi Jawa 

Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berdasarkan asas otonomi, 

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Tugas pokok ini tertuang dalam Peraturan 

Gubernur Jawa Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut: 
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1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat 

dan desa; 

2. Penyelenggaraanpemberdayaan masyarakat dan desa; 

3. Penyelenggaraan administrasi Dinas; 

4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan 

5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Dalam fungsi sebelumnya, DPM-Desa juga melakukan pengkoordinasian dan 

pembinaan UPTD (Unit Pelayanan Teknis Dinas). Namun perihal kelembagaan UPTD 

belum terbentuk karena urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan 

masyarakat dan pemerintahan desa masih proses koordinasi dalam pembagian urusan 

dalam pemberdayaan masyarakat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di setiap 

Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Dengan demikian akan terbuka lebar bagi DPM-Desa 

Provinsi Jawa Barat untuk membentuk UPTD seperti UPTD Pelatihan bagi Masyarakat. 

Hal ini salah satu urusan yang belum dapat dilakukan oleh Kabupaten/Kota. 

Sedangkan kebijakan utama dari DPM-Desa Provinsi Jawa Barat adalah: 

1. Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat dalam Pembangunan.  

2. Mewujudkan “Desa Membangun”. 

Arah kebijakan tersebut adalah: 

1. Pengembangan kemampuan sumber daya manusia. 

2.  Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa. 

3. Memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. 

4. Menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. 

5. Meningkatkan keterpaduan dalam pemberdayaan yang dilakukan instansi sektoral. 

Dengan demikian dari arah kebijakan tersebut DPM-Desa Provinsi Jawa Barat 

memiliki sasaran program untuk meningkatnya peran dan kontribusi pemerintah desa 
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dan pemberdayaan masyarakat sebagai basis pembangunan nasional yang diukur dari 

meningkatnya kapasitas pemerintahan desa, peran serta masyarakat/sumber daya 

manusia, kelembagaan masyarakat, lembaga perekonomian masyarakat, sistem 

pengelolaan potensi desa. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 06 Tahun 2016, 

susunan organisasi DPM-Desa Provinsi Jawa Barat terdiri dari Kepala Dinas, dibantu oleh 

Sekretaris yang membawahi 3 Sub Bagian, dan 4 Kepala Bidang yang masing-masing 

membawahi 3 kasi. 

Susunan organisasi DPM-Desa Provinsi Jawa Barat secara rinci sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas (Eselon IIa). 

b. Sekretaris (Eselon IIIa), membawahi: 

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan (Eselon IVa). 

2. Subbagian Keuangandan Aset (Eselon IVa). 

3. Subbagian Kepegawaian dan Umum (Eselon IVa). 

c.  Bidang Bina Desa (eselon IIIa), membawahi: 

1. Kasi Bina Administrasi Keuangan dan Aset Desa (Eselon IVa). 

2. Kasi Bina Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (Eselon IVa). 

3. Kasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Eselon IVa). 

d.  Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (eselon IIIa), 

membawahi: 

1. Kasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat (Eselon IVa). 

2. Kasi Pemberdayaan Adat Pengembangan Sosial Budaya (Eselon IVa). 

3. Kasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat (Eselon IVa). 

e.  Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi: 

1. Kasi Bina Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat (Eselon IVa). 
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2. Kasi Bina Pemasaran Usaha Ekonomi Masyarakat (Eselon IVa). 

3. Kasi Bina Pengembangan Modal Usaha Ekonomi Masyarakat (Eselon IVa). 

f.  Bidang Pengembangan Potensi Desa (Eselon IIIa), membawahi: 

1. Kasi Bina Penataan dan Pendayagunaan Ruang Desa (Eselon IVa). 

2. Kasi Sarana dan Prasarana Desa (Eselon IVa). 

3. Kasi Pengembangan dan Pendayagunaan TTG (Eselon IVa). 

Uraian tugas Pokok dan Fungsi: 

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 

a. Tugas Pokok: 

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, 

memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas 

pokok dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTB. 

b. Fungsi: 

Dalam menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala 

Dinas mempunyai fungsi: 

1) Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi 

pelaksanaan kebijkan teknis pemerintahan desa/kelurahan, penguatan 

kelembagaan dan partisipasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, sumber 

daya alam dan teknologi tepat guna. 

2) Penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberdayaan masyarakat dan 

pemerintahan desa. 

3)  Penyelenggaraan fasilitasidan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas 

pemberdayaan masyrakatdan pemerintahan desa. 

4)  Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan 

fungsi dinas. 
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5)  Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD. 

2. Sekretaris, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berkut: 

a. Tugas Pokok 

Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, 

pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan 

umum. 

b. Fungsi 

1)  Penyelenggaraan koordinasi, perencanaan dan program Dinas. 

2)  Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat. 

3)  Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum. 

3. Bidang Bina Desa 

a. Tugas Pokok: 

Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi 

pemerintahan desa/kelurahan. 

b. Fungsi: 

1)  Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pemerintahan desa 

/keluarahan. 

2) Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pemerintahan desa/ kelurahan. 

3) Penyelenggaraan fasilitasi admnistrasi dan pemerintahan desa/kelurahan. 

4.  Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Masyarakat. 

a. Tugas Pokok 

Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi 

penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. 

b. Fungsi 
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1) Penyelenggaraan pengkajian bahan kajian teknis penguatan kelembagaan dan 

partisipasi masyarakat. 

2) Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penguatan kelembagaan 

masyarakat. 

3)  Penyelenggaraan fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. 

5. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat. 

a. Tugas Pokok: 

Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi 

pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa. 

b. Fungsi: 

1)  Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pemberdayaan ekonomi 

masyarakat dan desa. 

2)  Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pemberdayaan ekonomi 

masyarakat dan desa. 

3)  Penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa. 

4)  Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan penanggulangan 

kemiskinan. 

6. Bidang Pengembangan Potensi Desa. 

a. Tugas Pokok: 

Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi 

sumber daya alam, teknologi tepat guna desa terisolir, pesisir dan desa-desa 

tertinggal. 

b. Fungsi: 

1)  Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis sumber daya alam, 

teknologi tepat guna desa terisolir, desa pesisir, dan desa tertinggal. 
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2)  Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi sumber daya alam teknologi tepat 

guna desa terisolir, desa pesisir, dan desa tertinggal. 

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup: 

1. Sumber Daya Aparatur 

Jumlah pegawai DPM-Desa posisi sampai dengan bulan Januari Tahun 2017 

sebanyak 87 orang terdiri dari 19 pejabat struktural dan 67 staf/pelaksana. Kualifikasi 

pegawai berdasarkan pangkat dan golongan sampai dengan bulan Januari 2017, 

tertinggi golongan IV/c 1 (satu) orang, IV/b 3 (tiga) orang, golongan IV/a sebanyak10 

(sepuluh) orang, golongan III/d sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, golongan III/c 

sebanyak 5 (lima) orang, golongan III/b sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, golongan 

III/a sebanyak 5 (lima) orang. Selebihnya golongan II/d sampai dengan II/a seluruhnya 

sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Sesuai dengan struktur organisasi DPM-Desa, 

jabatan struktural terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 4 Kepala 

Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian di Sekretariat, 12 orang Kasi. Jumlah seluruh 

pejabat struktural sebanyak 19 orang, terdiri dari 14 orang pejabat laki-laki dan 5 

orang pejabat perempuan. 

2. Aset / Modal 

Sarana dan prasarana kantor DPM-Desa sampai dengan tahun 2017 

meliputi aset berupa tanah dan bangunan, mobil dinas, motor dinas, komputer, 

printer, scanner, hard disk, AC, alat komunikasi, alat-alat kantor dan rumah tangga, 

genset, mesin dan bangunan air, dan perpustakaan. 

Bangunan Kantor DPM-Desa Provinsi Jawa Barat berdiri di atas lahan seluas 

2.978 m² dengan sertifikat HGB atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kondisi 

bangunan memadai dan representatif dengan sarana dan prasarana kantor cukup 
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lengkap, memiliki aula besar dan aula kecil, ruang kerja pimpinan dan staf, ruang 

fungsional tertentu terdiri dari penatausahaan keuangan dan ruang SIPKD (Sistem 

Informatika Penatausahaan Keuangan Daerah), ruang perpustakaan, mesjid, ruang 

pemeriksaan kesehatan, gudang arsip, dan Gudang Alat Tulis Kantor (ATK), koperasi 

pegawai dan Satker PNPM Perdesaan. 

Untuk menunjang mobilitas kerja DPM-Desa yang cukup tinggi, DPM-Desa 

memiliki 10 kendaraan dinas, roda 4 dan 8 buah motor. Secara kuantitas penyediaan 

kendaraan dinas memadai namun secara kualitas terdapat 1 kendaraan jenis jeep 

yang sudah kurang layak pakai.  

Sarana kerja yang memadai antara lain dilihat dari rasio pegawai dengan 

jumlah komputer yang tersedia. Jumlah komputer yang dipakai dan perlengkapannya 

sampai dengan tahun 2017 sebanyak 30 buah PC dan 10 notebook/laptop. Apabila 

dibandingkan antara kebutuhan dan jumlah pegawai, dengan perhitungan kebutuhan 

minimal 60% pegawai menggunakan komputer kerja, maka dibutuhkan komputer 

sebanyak 54 Komputer, sementara yang ada baru 40 komputer (pc dan 

notebook/laptop). 

Demikian mengenai gambaran umum mengenai Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat yang menjadi lokasi dalam penelitian ini. 

 
4.1.2. Hasil Analisis   

4.1.2.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas 

untuk menyisihkan item-item yang tidak valid. Berikut ini hasil pengujian validitas dan 

reliabilitas kuesioner penelitian. 

Tabel 4.1  

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pemberdayaan (X1) 
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Item 
Koefisien 
Validitas 

r kritis Ket. 
Koefisien 

Reliabilitas 
Titik 
Kritis 

Ket. 

1 0,484 0,3 Valid 

0,772 0,6 Reliabel 

2 0,588 0,3 Valid 

3 0,708 0,3 Valid 

4 0,559 0,3 Valid 

5 0,523 0,3 Valid 

6 0,578 0,3 Valid 

7 0,767 0,3 Valid 

8 0,666 0,3 Valid 

 
Untuk item variabel Pemberdayaan (X1) diperoleh nilai koefisien validitas yang 

berkisar antara 0,484 sampai dengan 0,767. Dengan demikian, semua item pernyataan 

memiliki nilai koefisien validitas > 0,3 sehingga dikategorikan valid semua. Nilai koefisien 

reliabilitas variabel Pemberdayaan (X1) sebesar 0,772 di atas 0,6 sehingga dinyatakan 

reliabel. 

Tabel 4.2  

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kompetensi (X2) 
 

Item 
Koefisien 
Validitas 

r kritis Ket. 
Koefisien 

Reliabilitas 
Titik 
Kritis 

Ket. 

1 0,613 0,3 Valid 

0,927 0,6 Reliabel 

2 0,604 0,3 Valid 

3 0,512 0,3 Valid 

4 0,671 0,3 Valid 

5 0,702 0,3 Valid 

6 0,681 0,3 Valid 

7 0,738 0,3 Valid 

8 0,483 0,3 Valid 

9 0,564 0,3 Valid 

10 0,638 0,3 Valid 

11 0,537 0,3 Valid 

12 0,573 0,3 Valid 

13 0,368 0,3 Valid 

14 0,605 0,3 Valid 

15 0,368 0,3 Valid 

16 0,672 0,3 Valid 
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17 0,780 0,3 Valid 

18 0,696 0,3 Valid 

19 0,657 0,3 Valid 

20 0,610 0,3 Valid 

 
 

Untuk item variabel Kompetensi (X2) diperoleh nilai koefisien validitas yang 

berkisar antara 0,368 sampai dengan 0,780. Semua item pernyataan memiliki nilai 

koefisien validitas > 0,3 sehingga dikategorikan valid semua. Nilai koefisien reliabilitas 

variabel X2 (Kompetensi) sebesar 0,927 di atas 0,6 sehingga dinyatakan reliabel.  

Tabel 4.3  

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kinerja (Y) 
 

Item 
Koefisien 
Validitas 

r kritis Ket. 
Koefisien 

Reliabilitas 
Titik 
Kritis 

Ket. 

1 0,800 0,3 Valid 

0,812 0,6 Reliabel 

2 0,770 0,3 Valid 

3 0,557 0,3 Valid 

4 0,555 0,3 Valid 

5 0,348 0,3 Valid 

6 0,688 0,3 Valid 

7 0,454 0,3 Valid 

8 0,418 0,3 Valid 

 
 

Untuk item variabel Kinerja (Y) diperoleh nilai koefisien validitas yang berkisar 

antara 0,348 sampai dengan 0,800. Semua item pernyataan memiliki nilai koefisien 

validitas > 0,3 sehingga dikategorikan valid. Nilai koefisien reliabilitas variabel Kinerja (Y) 

sebesar 0,812 di atas 0,6 sehingga dinyatakan reliabel.  

 

4.1.2.2. Karakteristik Responden 

Karakteristik pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa 

Barat yang menjadi responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, status 
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perkawinan, tingkat pendidikan, lama bekerja, dan pengasilan. Hasil analisis terhadap 

karakteristik tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4  

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

Jenis Kelamin f % 

Laki-laki 51 58,62 

Perempuan 36 41,38 

Total 87 100 
 

 

Berdasarkan hasil analisis tampak bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Provinsi Jawa Barat cenderung berjenis kelamin laki-laki sebanyak 58,62%. Hal ini 

dikarenakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat cenderung 

membutuhkan pegawai yang mampu terjun ke lapangan yaitu ke lingkungan masyarakat 

kapan pun dibutuhkan sehingga kebanyakan ASN adalah laki-laki. Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat bergerak di bidang Bina Desa, Kelembagaan 

dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, 

dan Pengembangan Potensi Desa, yang membutuhkan kemampuan yang banyak dimiliki 

oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki. 

Tabel 4.5  

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
 

Usia  f % 

Di bawah 24 tahun 23 26,44 

24-34 tahun 24 27,59 

35-44 tahun 25 28,74 

45-55 tahun 15 17,24 

Lebih dari 55 tahun 0 0,00 

Total 87 100 
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Berdasarkan hasil analisis tampak bahwa pegawai Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat cenderung berusia 24 – 44 tahun sebanyak 

56,33%. Usia 24 – 44 tahun yaitu termasuk dalam kategori usia yang masih produktif 

untuk bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Provinsi Jawa Barat memiliki pegawai yang masih produktif dalam bekerja. 

Tabel 4.6  

Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan 
 

Status Perkawinan  f % 

Tidak/belum menikah 5 5,75 

Menikah 82 94,25 

Total 87 100 

 

 

Berdasarkan hasil analisis tampak bahwa pegawai Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat cenderung sudah menikah sebanyak 94,25%. 

Hal ini dikarenakan, pegawai sudah memasuki usia yang matang dalam berumah tangga 

sehingga lebih banyak ASN yang sudah berkeluarga. 

 

Tabel 4.7  

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 

Tingkat Pendidikan  f % 

SMA/SMK/DI 30 34,48 

Diploma 3 6 6,90 

D4/S1 33 37,93 

S2 18 20,69 

Total 87 100 

 

 

Berdasarkan hasil analisis tampak bahwa pegawai Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat cenderung berpendidikan D4/S1 sebanyak 
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37,93%. Hal ini dikarenakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa 

Barat memiliki lebih banyak ASN berlatar belakang setingkat Sarjana sesuai dengan 

tuntutan jabatan yang dimilikinya. 

Tabel 4.8  

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 
 

Lama Bekerja  f % 

1-2 tahun 2 2,30 

2-5 tahun 21 24,14 

6-10 tahun 31 35,63 

10-20 tahun 20 22,99 

Lebih dari 20 tahun 13 14,94 

Total 87 100 

 
 

Berdasarkan hasil analisis tampak bahwa pegawai Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat cenderung sudah berbakti di dinas selama 6 – 

10 tahun sebanyak 35,63% sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat didominasi pegawai- pegawai yang masa 

kerjanya tergolong belum terlalu lama. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai-pegawai 

yang baru masuk ditempatkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 

Jawa Barat berdasarkan ketentuan pengangkatan ASN, selain itu disebabkan oleh 

adanya mutasi dan promosi jabatan bagi pegawai yang beprestasi. 

4.1.2.3. Deskripsi Hasil Penelitian 

Analisis deskriptif dilakukan dengan menyajikan tabel distribusi frekuensi 

jawaban responden yang merupakan variabel penelitian. Dari tabel tersebut dapat 

diperoleh nilai skor total untuk masing-masing variabel akan dikategorikan ke dalam 5 

kategori atau pilihan jawaban. 
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Untuk mengetahui gambaran deskriptif tiap item, dimensi dan variabel 

penelitian, maka peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut : 

1. Nilai Indeks Minimum  =  1 x jumlah soal x jumlah responden 

2. Nilai Indeks Maksimum  =  5 x jumlah soal x jumlah responden 

3. Interval    =  nilai indeks max – nilai indeks min 

4. Jarak interval   =    

 

 

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

     

 

 

Perhitungan indeks minimum, indeks maksimum, interval dan jarak intervalnya 

dengan jumlah pertanyaan yang ada pada indikator variabel adalah sebagai berikut : 

 

Untuk jumlah pertanyaan satu : 

Nilai Indeks Minimum : 1 x 1 x 87 =  87 

Nilai Indeks Maksimum : 5 x 1 x 87 =  435 

Interval   : 435 - 87 =  348 

Jarak Interval  : 348 : 5 =  69,6 

Berdasarkan pengukuran tersebut, maka batas kategorinya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.9  

Rentang Klasifikasi Variabel 

 

Interval Kriteria 

87 – 156,6 Sangat rendah 

156,7 – 226,2 Rendah 
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226,3 – 295,8 Sedang 

295,9 – 365,4 Tinggi 

365,5 – 435 Sangat tinggi 

      Sumber : data olahan 

 
Atau dalam garis kontinum: 

 
 

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

     
  87 156,6 226,2 295,8 365,4             435 

 

 
4.1.2.3.1. Pemberdayaan (X1) 

Deskripsi dilakukan untuk mengetahui gambaran pemberdayaan pegawai. 

Deskripsi ini dijelaskan melalui skor-skor yang didapatkan melalui hasil pengolahan 

terhadap item-item pertanyaan pada variabel pemberdayaan pegawai yang kemudian 

dianalisis. Variabel pemberdayaan terdiri dari 8 item pernyataan mengenai dimensi 

meaning, self efficacy, self determination dan impact. Berikut ini hasil perhitungan 

mengenai persepsi pemberdayaan pegawai. 

Tabel 4.10  

Rekapitulasi Skor Variabel Pemberdayaan (X1) 

No. Pemberdayaan 

Pilihan Jawaban 

Skor Kategori SS S CS TS STS 

5 4 3 2 1 

1 

Saya harus melaksanakan 

pekerjaan didasarkan pada 

nilai-nilai diri sendiri. 

0 24 47 15 1 268 S 

2 

Saya harus melaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan 

idealisme yang saya miliki 

9 31 36 8 3 296 T 

3 Saya harus bekerja dengan 13 33 36 5 0 315 T 
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memberikan kemanfaatan 

bagi sendiri dan dinas. 

4 

Saya melaksanakan peker-

jaan harus sesuai dengan 

target kerja. 

0 3 57 27 0 237 S 

5 

Saya memiliki keinginan 
untuk memberikan yang 
terbaik bagi lingkungan 
dinas. 

0 4 62 21 0 244 S 

6 
Saya merasa atasan saya 
memiliki kepercayaan ter-
hadap bawahannya. 

0 2 54 31 0 232 S 

7 

Saya merasa penempatan 
kerja saya sudah sesuai 
dengan bidang yang saya 
inginkan. 

1 3 52 31 0 235 S 

8 

Saya dapat mempengaruhi 
hasil-hasil strategis admi-
nistratif dan operasional 
hasil kerja berdasarkan 
kemampuan yang saya 
miliki. 

0 2 54 26 5 227 S 

Skor Total 2054 S 

Rata-rata 256,75  

Sumber : Data Penelitian 2018 

1. Nilai Indeks Minimum = 1 x 8 x 87 = 696 

2. Nilai Indeks Maksimum = 5 x 8 x 87 = 3480 

3. Interval = 3480 – 696 = 2784 

4. Jarak interval =  2784 : 5 = 556,8  

Untuk mengkategorikan penilaian responden terhadap variabel pemberdayaan 

pegawai dibuatlah garis interval sebagai berikut: 

 

 

 

 

2054 

696 

SR 

1252,8 1809,6 2366,4 2923,2 3480 

S ST T R 
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Untuk variabel pemberdayaan pegawai diketahui bahwa penilaian responden 

berada dalam kategori sedang dengan skor aktual 2054. Persentase yang diperoleh 

adalah 2054/ (5x8x87) x 100% = 2054/3480 x 100% = 59,02%. Hasil jawaban dari 8 item 

diperoleh rata-rata skor sebesar 256,75 sehingga dapat dilihat bahwa ada 5 indikator 

yang berada di bawah rata-rata adalah melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan 

target kerja, memiliki keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi lingkungan dinas, 

merasa atasan memiliki kepercayaan terhadap bawahan, merasa penempatan kerja 

sudah sesuai dengan bidang yang diinginkan, dan dapat mempengaruhi hasil-hasil 

strategis administratif dan operasional hasil kerja berdasarkan kemampuan yang 

dimiliki. Dengan demikian, indikator-indikator tersebut harus lebih ditigkatkan lagi 

supaya tercapai pemberdayaan pegawai secara optimal. 

Jawaban responden pada setiap item pernyataan mengenai variabel 

pemberdayaan sebagian besar menjawab cukup setuju. Tanggapan responden pada 

kategori tinggi terdapat dalam 2 indikator yaitu harus melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan idealisme yang dimiliki, harus bekerja dengan memberikan kemanfaatan bagi 

sendiri dan dinas. Selanjutnya, tanggapan responden dalam kategori sedang terdapat 

dalam 6 indikator yaitu harus melaksanakan pekerjaan didasarkan pada nilai-nilai diri 

sendiri, melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan target kerja, memiliki keinginan 

untuk memberikan yang terbaik bagi lingkungan dinas, merasa atasan memiliki 

kepercayaan terhadap bawahannya, merasa penempatan kerja sudah sesuai dengan 

bidang yang diinginkan, dapat mempengaruhi hasil-hasil strategis administratif dan 

operasional hasil kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Hal ini menunjukkan 

bahwa kebanyakan pegawai yang berstatus ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
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dan Desa Provinsi Jawa Barat memberikan persepsi yang kurang baik terhadap indikator-

indikator yang membentuk variabel pemberdayaan pegawai.  

 

4.1.2.3.2. Kompetensi (X2) 

Deskripsi dilakukan untuk mengetahui gambaran kompetensi pegawai Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Deskripsi ini dijelaskan melalui 

skor-skor yang didapatkan melalui hasil pengolahan terhadap item-item pertanyaan 

pada variabel kompetensi yang kemudian dianalisis. Peneliti menghitung skor total 

variabel kompetensi dengan hasil sebagai berikut. 

 

 

Tabel 4.11  

Rekapitulasi Skor Variabel Kompetensi (X2) 

No. Kompetensi  

Pilihan Jawaban 

Skor Kategori SS S CS TS STS 

5 4 3 2 1 

1 
Saya memiliki keinginan untuk 
berprestasi. 

0 41 30 14 2 284 S 

2 
Saya memperhatikan kualitas 
pekerjaan saya. 

0 16 49 20 2 253 S 

3 
Saya mampu menghasilkan 
sesuatu yang lebih dari yang 
diminta atasan saya. 

0 12 53 14 8 243 S 

4 
Saya mampu mengendalikan 
diri. 

0 26 45 15 1 270 S 

5 
Saya mampu mengendalikan 
emosi saya. 

0 29 43 14 1 274 S 

6 
Saya yakin dengan kemam-puan 
saya untuk menyelesai-kan 
tugas. 

0 17 48 19 3 253 S 

7 
Saya dapat dengan menyesu-
aikan diri dan dapat bekerja 
secara efektif. 

0 22 42 21 2 258 S 

8 
Saya memiliki komitmen 
terhadap kedinasan saya. 

0 32 28 21 6 260 S 
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No. Kompetensi  

Pilihan Jawaban 

Skor Kategori SS S CS TS STS 

5 4 3 2 1 

9 

Saya mampu menyelesaikan 
pekerjaan tepat pada 
waktunya. 

0 16 49 20 2 253 S 

10 
Saya mampu memecahkan 
masalah yang dihadapi dalam 
pekerjaan. 

0 12 55 18 2 251 S 

11 
Saya mampu mengerjakan 
semua pekerjaan yang diberikan 
kepada saya. 

5 27 52 3 0 295 S 

12 

Saya memiliki keterampilan 
dalam merancang rencana kerja 
untuk meraih prestasi kerja 
yang baik. 

3 20 61 3 0 284 S 

13 
Saya mengupayakan ide-ide 
baru untuk meningkatkan hasil 
kerja. 

2 37 45 3 0 299 T 

14 
Saya selalu berinisiatif untuk 
mengerjakan pekerjaan dengan 
sebaik mungkin. 

2 41 36 8 0 298 T 

15 
Saya selalu siap membantu 
rekan kerja yang lain apabila 
mereka membutuhkan bantuan. 

0 44 39 4 0 301 T 

16 
Saya mampu berkomunikasi 
dengan baik terhadap rekan 
kerja ataupun dengan atasan. 

1 38 44 4 0 297 T 

17 
Saya selalu berusaha menger-
jakan pekerjaan pribadi tanpa 
bantuan orang lain. 

0 25 59 3 0 283 S 

18 
Saya mampu berkomunikasi 
dengan rekan kerja baik lisan 
maupun tulisan. 

1 43 43 0 0 306 T 

19 
Saya selalu terbuka menerima 
saran dan kritik dari atasan 
maupun dari rekan kerja. 

1 46 36 3 1 304 T 

20 

Saya sangat menghormati re-
kan kerja baik rekan kerja satu 
divisi/departemen ataupun 
berbeda divisi /departemen. 

1 40 43 3 0 300 T 

Skor Total 5566 S 

Rata-rata 278,30  

Sumber : Data Penelitian 2018 

 

1. Nilai Indeks Minimum  = 1 x 20 x 87 = 1740 
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2. Nilai Indeks Maksimum = 5 x 20 x 87 = 8700 

3. Interval    = 8700 – 1740 = 6960 

4. Jarak interval   =  6960 : 5 = 1392  

Untuk mengkategorikan penilaian responden terhadap variabel kompetensi 

dibuatlah garis interval sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Untuk variabel kompetensi diketahui bahwa penilaian responden berada dalam 

kategori sedang dengan skor aktual 5566. Persentase yang diperoleh adalah 5566/ 

(5x20x87) x 100% = 5566/8700 x 100% = 63,98%. Hasil jawaban dari 20 item diperoleh 

rata-rata skor sebesar 278,30 sehingga dapat dilihat bahwa ada 9 indikator yang berada 

di bawah rata-rata adalah memperhatikan kualitas pekerjaan, mampu menghasilkan 

sesuatu yang lebih dari yang diminta atasan, mampu mengendalikan diri, mampu 

mengendalikan emosi, yakin dengan kemampuan sendiri untuk menyelesaikan tugas, 

dapat dengan menyesuiakan diri dan dapat bekerja secara efektif, memiliki komitmen 

terhadap kedinasan, mampu menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, dan 

mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan. Dengan demikian, 

indikator-indikator tersebut harus lebih ditigkatkan lagi supaya tercapai kompetensi 

pegawai yang tinggi. 

5566 
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Indikator yang berada dalam kategori tinggi adalah mengupayakan ide-ide baru 

untuk meningkatkan hasil kerja, selalu berinisiatif untuk mengerjakan pekerjaan dengan 

sebaik mungkin, selalu siap membantu rekan kerja yang lain apabila mereka 

membutuhkan bantuan, mampu berkomunikasi dengan baik terhadap rekan kerja 

ataupun dengan atasan, mampu berkomunikasi dengan rekan kerja baik lisan maupun 

tulisan, selalu terbuka menerima saran dan kritik dari atasan maupun dari rekan kerja, 

dan sangat menghormati rekan kerja baik rekan kerja satu divisi/departemen ataupun 

berbeda divisi/departemen. Indikator yang berada dalam kategori sedang adalah 

memiliki keinginan untuk berprestasi, memperhatikan kualitas pekerjaan, mampu 

menghasilkan sesuatu yang lebih dari yang diminta atasan, mampu mengendalikan diri, 

mengendalikan emosi, yakin dengan kemampuan sendiri untuk menyelesaikan tugas, 

dapat dengan menyesuiakan diri dan dapat bekerja secara efektif, memiliki komitmen 

terhadap kedinasan, mampu menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, mampu 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan, mampu mengerjakan semua 

pekerjaan yang diberikan kepada, memiliki keterampilan dalam merancang rencana 

kerja untuk meraih prestasi kerja yang baik, dan selalu berusaha mengerjakan pekerjaan 

pribadi tanpa bantuan orang lain.  

Dengan demikian, indikator-indikator yang berada dalam kategori tinggi 

sebaiknya dipertahankan bahkan lebih baik untuk ditingkatkan lagi agar mencapai hasil 

yang lebih optimal, sedangkan indikator yang berada dalam kategori sedang artinya 

indikator tersebut kurang baik sehingga pegawai seharusnya berusaha untuk 

meningkatkan kompetensinya pada indikator tersebut. 

4.1.2.3.3. Kinerja (Y) 

Deskripsi dilakukan untuk mengetahui gambaran kinerja pegawai Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Deskripsi ini dijelaskan melalui 
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skor-skor yang didapatkan melalui hasil pengolahan terhadap item-item pertanyaan 

pada variabel kinerja yang kemudian dianalisis. Peneliti menghitung skor total variabel 

kinerja dengan hasil sebagai berikut. 

 

Tabel 4.12  

Rekapitulasi Skor Variabel Kinerja (Y) 

No. Kinerja 

Pilihan Jawaban 

Skor Kategori SS S CS TS STS 

5 4 3 2 1 

1 

Pekerjaan saya sudah 
mencapai jumlah target 
pekerjaan sesuai dengan 
waktu yang ditentukan. 

0 27 54 6 0 282 S 

2 
Pekerjaan saya mencapai 
syarat-syarat yang sesuai. 

0 30 48 9 0 282 S 

3 
Saya sudah mengetahui 
standar pekerjaan saya. 

1 23 59 4 0 282 S 

4 
Saya menyediakan waktu 
untuk berinovasi dalam 
pekerjaan saya. 

0 35 39 13 0 283 S 

5 
Saya bersedia untuk beker-
jasama dengan orang lain. 

0 53 22 12 0 302 T 

6 
Saya bersemangat dan ber-
inisiatif untuk melaksana-kan 
tugas baru. 

1 49 28 9 0 303 T 

7 
Saya disiplin dalam melaku-
kan pekerjaan saya 

1 43 32 10 1 294 S 

8 
Saya bersedia bekerja sesuai 
aturan. 

0 39 36 12 0 288 S 

Skor Total 2316 S 

Rata-rata 289,50  

Sumber : Data Penelitian 2018 

1. Nilai Indeks Minimum = 1 x 8 x 87 = 696 

2. Nilai Indeks Maksimum = 5 x 8 x 87 = 3480 

3. Interval = 3480 – 696 = 2784 

4. Jarak interval =  2784 : 5 = 556,8  
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Untuk mengkategorikan penilaian responden terhadap variabel kinerja 

dibuatlah garis interval sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Untuk variabel kinerja diketahui bahwa penilaian responden berada dalam 

kategori tinggi dengan skor aktual 2316. Persentase yang diperoleh adalah 2316/ 

(5x8x87) x 100% = 2316/3480 x 100% = 66,55%. Hasil jawaban dari 8 item diperoleh 

rata-rata skor sebesar 289,50 sehingga dapat dilihat bahwa ada 5 indikator yang berada 

di bawah rata-rata adalah pekerjaan sudah mencapai jumlah target pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang ditentukan, pekerjaan mencapai syarat-syarat yang sesuai, sudah 

mengetahui standar pekerjaan, menyediakan waktu untuk berinovasi dalam pekerjaan, 

dan bersedia bekerja sesuai aturan. Dengan demikian, indikator-indikator tersebut harus 

lebih ditigkatkan lagi supaya tercapai kinerja pegawai yang tinggi. 

Indikator yang mendapatkan penilaian tinggi dari pegawai mengenai kesediaan 

untuk bekerjasama dengan orang lain, bersemangat dan berinisiatif untuk melaksanakan 

tugas baru. Indikator yang berada pada kategori sedang adalah pekerjaan sudah 

mencapai jumlah target pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan, pekerjaan 

mencapai syarat-syarat yang sesuai, sudah mengetahui standar pekerjaan, menyediakan 

waktu untuk berinovasi dalam pekerjaan, disiplin dalam melakukan pekerjaan dan 

bersedia bekerja sesuai aturan. Dengan demikian, kinerja pegawai yang kurang baik 

696 

SR 
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harus ditingkatkan lagi sedangkan yang sudah baik harus dipertahankan berdasarkan 

kualitas dan kuantitas kerja, pengetahuan pekerjaan, kreativitas, kerjasama, inisiatif, 

ketergantungan dan kualitas pribadi. Dimensi kerjasama dan inisiatif dipertahankan 

karena sudah cukup baik sedangkan dimensi kuantitas kerja, kualitas kerja, 

pengetahuan, kreativitas, ketergantungan dan kualitas pribadi sebaiknya ditingkatkan 

agar menjadi lebih baik supaya pegawai memiliki kinerja yang optimal. 

4.1.2.4. Analisis Inferensial 

4.1.2.4.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini digunakan untuk mendeteksi apakah data 

yang digunakan berdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan menggunakan normal 

probability plot. Suatu model regresi memiliki data berdistribusi normal apabila sebaran 

datanya terletak disekitar garis diagonal pada normal probality plot yaitu dari kiri bawah 

ke kanan atas. Berikut ini hasil analisis uji normalitas data. 

 
 

Gambar 4.1 Uji Normalitas Data 
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Berdasarkan grafik tersebut, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis 

diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model path analysis 

layak dipakai untuk prediksi kinerja berdasarkan masukan variabel pemberdayaan dan 

kompetensi. Data tersebut dapat dikatakan memenuhi persyaratan path analysis. 

Berikut ini uji normalitas residual data penelitian menggunakan Kolmogorov-

Smirnov. 

Tabel 4.13  

Hasil Uji Normalitas Data 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 87 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 3.45742583 

Most Extreme Differences Absolute .077 

Positive .072 

Negative -.077 

Test Statistic .077 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai residual memiliki Asymp. Sig. 

(2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05 artinya data berdistribusi normal. Dengan demikian, data 

penelitian sudah memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan path analysis. 

4.1.2.4.2. Analisis Jalur (Path Analysis)  

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan (X1) dan 

kompetensi (X2) terhadap kinerja (Y). Data yang diperoleh merupakan hasil dari 
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kuesionernya yang menggunakan skala likert sehingga menghasilkan data berupa 

ordinal. Namun, untuk melakukan penelitian agar tidak merusak data dan mengikuti alur 

statistika maka sebaiknya data tersebut ditransformasi terlebih dahulu menjadi data 

interval. Transformasi data ini dilakukan menggunakan Metode Succesive Interval (MSI). 

Selain itu, variabel bebas dan variabel terikat dijumlahkan skor total interval. Data inilah 

yang akan digunakan dalam perhitungan analisis jalur.  

 Sebelum menghitung koefisien jalur menggunakan SPSS 25, terlebih dahulu 

menentukan persamaan struktur dari diagram jalur. 

Persamaan Struktur  

Y = ρYX1 X1 + ρYX2 X2 + ɛρY  

4.1.2.4.3. Perhitungan Korelasi Antar Variabel   

Sebelum melakukan analisis jalur, sebaiknya terlebih dahulu melakukan 

perhitungan analisis korelasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kuat atau 

rendahnya korelasi antar variabel. Adapun variabel yang digunakan dalam analisis 

korelasi yaitu pemberdayaan (X1), kompetensi (X2), dan kinerja (Y), yang diperoleh dari 

hasil kuesioner yang diisi oleh 87 orang responden. 

 

Tabel 4.14  

Hasil Koefisien Korelasi Antar Variabel 

Correlations 

 Kinerja Pemberdayaan Kompetensi 

Pearson Correlation Kinerja 1.000 .585 .633 

Pemberdayaan .585 1.000 .382 

Kompetensi .633 .382 1.000 
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Sig. (1-tailed) Kinerja . .000 .000 

Pemberdayaan .000 . .000 

Kompetensi .000 .000 . 

N Kinerja 87 87 87 

Pemberdayaan 87 87 87 

Kompetensi 87 87 87 

 

Pada pengujian signifikansi program SPSS Versi 25, jika nilai probabilitas 0,05 

lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau (0,05 ≤ Sig), maka H0 diterima 

dan H1 ditolak, artinya tidak signifikan. Sedangkan jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar 

atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau (0,05 ≥ Sig), maka H0 ditolak dan H1 

diterima artinya signifikan. 

 Tabel di atas menunjukkan adanya hubungan antar variabel. Berdasarkan data 

yang dihasilkan, terlihat bahwa korelasi bivariat seluruh variabel adalah signifikan (nilai 

probabilitas dibawah 0,05) dan nilai korelasi Pearson Product Moment adalah positif 

dengan pemaparan sebagai berikut: 

1. Variabel pemberdayaan (X1) memiliki nilai korelasi sebesar rx1x2 = 0,382 dengan 

variabel kompetensi (X2). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa (X1) dan (X2) 

memiliki hubungan yang signifikan (p<0,05).  

2. Variabel pemberdayaan (X1) memiliki nilai korelasi sebesar rx1y = 0,585 dengan 

variabel kinerja (Y). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa (X1) dan (Y) memiliki 

hubungan yang signifikan (p<0,05).  

3. Variabel kompetensi (X2) memiliki nilai korelasi sebesar rx2y = 0,633 dengan variabel 

kinerja (Y). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa (X2) dan (Y) memiliki hubungan 

yang signifikan (p<0,05).  

4.1.2.4.4. Koefisien Jalur  
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 Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS, sehingga menghasilkan data 

sebagai berikut :  

Tabel 4.15  

Hasil Perhitungan Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.635 3.171  -.200 .842 

Pemberdayaan .423 .084 .402 5.007 .000 

Kompetensi .263 .044 .480 5.983 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 
Tabel di atas menunjukkan nilai koefisien jalur pemberdayaan (X1) dan 

kompetensi (X2). Pada nilai koefisien jalur pemberdayaan (X1) dan kompetensi (X2) 

didapatkan nilai sig. yaitu 0,000 dan 0,000 yang artinya koefisien jalur tersebut 

signifikan. 

 
4.1.2.4.5. Analisis Jalur Secara Simultan  

Berdasarkan hasil dari perhitungan koefisien jalur maka didapatkan persamaan 

jalur sebagai berikut :   

Y = ρyx1 X1 + ρyx2 X2 + ɛ 

Y = 0,402X1 + 0,480X2 + ɛ 

4.1.2.4.6. Pengujian Hipotesis  

4.1.2.3.6.1. Pengaruh Pemberdayaan (X1) terhadap Kinerja (Y)  

 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemberdayaan (X1) terhadap 

Kinerja (Y), maka perlu dijelaskan dengan rumusan hipotesis :  

H0: Tidak ada pengaruh Pemberdayaan (X1) terhadap Kinerja (Y) 
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H1: Ada pengaruh Pemberdayaan (X1) terhadap Kinerja (Y) 

Sedangkan untuk dasar pengambilan keputusan dijabarkan sebagai berikut:  

 Apabila t hitung < t tabel, maka H0 diterima, sedangkan apabila t hitung > t tabel, maka 

H0 ditolak. Nilai t tabel diperoleh dengan tingkat signifikansi 5% (α = 0,05) dan degree of 

freedom (df) = n-k. Begitupun dengan tingkat signifikansi, jika α > 0,05 maka H0 diterima 

sedangkan jika α < 0,05 maka H0 ditolak. 

Tabel 4.16  

Pengaruh Pemberdayaan (X1) terhadap Kinerja (Y) 

Variabel 
Koefisien 

Jalur 
thitung ttabel Hasil Uji 

Sig. 
Hitung 

Sig. 
Penelitian 

Hasil 
Uji 

X1 - Y 0,402 5,007 1,989 
H0 

ditolak 
0,000 0,050 

H0 

ditolak 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa uji parsial atau uji t diperoleh nilai 

t (t hitung) sebesar (5,007) dan nilai (t tabel) yang diperoleh sebesar (1,989). Maka t 

hitung lebih besar dari pada nilai t tabel (5,007 > 1,989), sehingga H0 ditolak. Nilai 

signifikansi yang diperoleh adalah 0,000 yang berarti lebih kecil dari signifikansi 

penelitian, yaitu (0,000 < 0,05), sehingga atau H0 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh Pemberdayaan (X1) terhadap Kinerja (Y). 

Tabel 4.17  

Besarnya Pengaruh Pemberdayaan (X1) terhadap Kinerja (Y) 

Variabel Langsung 

Tidak langsung 
melalui Total 

X1 X2 

X1-Y 16,1% - 7,4% 23,5% 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa besarnya pengaruh X1 terhadap Y 

adalah 23,5%. Angka tersebut diperoleh dari pengaruh langsung dan tidak langsung 

yaitu : 

1. Pengaruh langsung X1 terhadap Y sebesar 16,1% (0,4022 x 100%).  

2. Pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y melalui X2 sebesar 7,4% (0,402 x 0,480 x 0,382 

x 100%). 

4.1.2.4.6.2. Pengaruh Kompetensi (X2) terhadap Kinerja (Y)  

 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kompetensi (X2) terhadap Kinerja 

(Y), maka perlu dijelaskan dengan rumusan hipotesis :  

H0: Tidak ada pengaruh Kompetensi (X2) terhadap Kinerja (Y). 

H1: Ada pengaruh Kompetensi (X2) terhadap Kinerja (Y) 

Sedangkan untuk dasar pengambilan keputusan dijabarkan sebagai berikut:  

 Apabila t hitung < t tabel, maka H0 diterima, sedangkan apabila t hitung > t tabel, maka 

H0 ditolak. Nilai t tabel diperoleh dengan tingkat signifikansi 5% (α = 0,05) dan degree of 

freedom (df) = n-k. Begitupun dengan tingkat signifikansi, jika α > 0,05 maka H0 diterima 

sedangkan jika α < 0,05 maka H0 ditolak. 

 

Tabel 4.18  

Pengaruh Kompetensi (X2) terhadap Kinerja (Y) 

Variabel 
Koefisien 

Jalur 
thitung ttabel Hasil Uji 

Sig. 
Hitung 

Sig. 
Penelitian 

Hasil 
Uji 

X2 - Y 0,480 5,983 1,989 
H0 

ditolak 
0,000 0,050 

H0 

ditolak 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa uji parsial atau uji t diperoleh nilai 

t (t hitung) sebesar (5,983) dan nilai (t tabel) yang diperoleh sebesar (1,989). Maka t 

hitung lebih besar dari pada nilai t tabel (5,983 > 1,989), sehingga H0 ditolak. Nilai 

signifikansi yang diperoleh adalah 0,000 yang berarti lebih kecil dari signifikansi 

penelitian, yaitu (0,000 < 0,05), sehingga H0 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh Kompetensi (X2) terhadap Kinerja (Y). 

Tabel 4.19  

Besarnya Pengaruh Kompetensi (X2) terhadap Kinerja (Y) 

Variabel Langsung 

Tidak langsung 
melalui Total 

X1 X2 

X2-Y 23,0% 7,4% - 30,4% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa besarnya pengaruh X2 terhadap Y 

adalah 30,4%. Angka tersebut diperoleh dari pengaruh langsung dan tidak langsung 

yaitu : 

1. Pengaruh langsung X2 terhadap Y sebesar 23,0% (0,4802 x 100%).  

2. Pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y melalui X1 sebesar 7,4% (0,480 x 0,402 x 0,382 

x 100%). 

 

4.1.2.4.6.3.  Pengaruh Pemberdayaan (X1) dan Kompetensi (X2)  

 terhadap Kinerja (Y)  

 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemberdayaan (X1) dan 

Kompetensi (X2) terhadap Kinerja (Y), maka perlu dijelaskan dengan rumusan hipotesis :  

H0 :   Tidak ada pengaruh Pemberdayaan (X1) dan Kompetensi (X2) secara simultan 

terhadap Kinerja (Y).  
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H1 :  Ada pengaruh Pemberdayaan (X1) dan Kompetensi (X2) secara simultan terhadap 

Kinerja (Y). 

Sedangkan untuk dasar pengambilan keputusan dijabarkan sebagai berikut:  

 Apabila F hitung < F tabel, maka H0 diterima, sedangkan apabila nilai F hitung > F tabel, 

maka H0 ditolak. Nilai F tabel diperoleh dengan tingkat signifikansi 5% (α = 0,05) dan 

degree of freedom (df) = n-k-1. Begitupun dengan tingkat signifikansi, jika α > 0,05 maka 

H0 diterima sedangkan jika α < 0,05 maka H0 ditolak. 

Tabel 4.20  

Pengaruh Pemberdayaan (X1) dan Kompetensi (X2)  

terhadap Kinerja (Y) 

Variabel 
Koefisien 

Determinasi 
Fhitung Ftabel 

Hasil 
Uji 

Sig. 
Hitung 

Sig. 
Penelitian 

Hasil 
Uji 

X1, X2 - Y 0,539 49,067 3,105 
H0 

ditolak 
0,000 0,050 

H0 

ditolak 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa uji simultan atau uji F diperoleh 

nilai F (F hitung) sebesar (49,067) dan nilai (F tabel) yang diperoleh sebesar (3,105). 

Maka F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel (49,067 > 3,105), sehingga H0 ditolak. 

Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,000 yang berarti lebih kecil dari signifikansi 

penelitian, yaitu (0,000 < 0,05), sehingga H0 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh Pemberdayaan (X1) dan Kompetensi (X2) secara simultan terhadap Kinerja 

(Y). 

Tabel 4.21  

Besarnya Pengaruh Pemberdayaan (X1) dan Kompetensi (X2) terhadap Kinerja (Y) 

Variabel Langsung 
Tidak langsung melalui 

Total 
X1 X2 
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X1-Y 16,1% - 7,4% 23,5% 

X2-Y 23,0% 7,4% - 30,4% 

Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y 53,9% 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa besarnya kontribusi X1 dan X2 

terhadap Y adalah 53,9%. Angka tersebut diperoleh dari pengaruh masing-masing X1 dan 

X2 terhadap Y yaitu : 

1. Kontribusi X1 terhadap Y sebesar 23,5% 

2. Kontribusi X2 terhadap Y sebesar 30,4% 

Besarnya pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah 53,9% 

sedangkan sisanya sebesar 46,1% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti antara lain 

budaya kerja, disiplin, motivasi, pelatihan dan sebagainya. Berikut adalah gambar 

diagram jalur dalam peneltiian ini tentang pengaruh pemberdayaan dan kompetensi 

terhadap kinerja. 

 

 

   

 

 

 

 
Gambar 4.2 Diagram Path Analysis 

4.2.  Pembahasan 

 Setelah seluruh data dalam penelitian ini diuraikan, maka selanjutnya akan 

dilakukan pembahasan dari hasil data yang telah diolah tersebut. Berdasarkan data yang 

 
X1 

 
X2 

 
Y 

0,480 

0,402 

0,461 

0,382 
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diperoleh dari penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada pegawai Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, maka dapat diketahui bahwa 

tanggapan responden yang tertinggi untuk variabel pemberdayaan terdapat pada 

indikator sudah memahami konsep pemberdayaan pegawai secara mendasar dengan 

pencapaian skor sebesar 315 yang berada pada kategori tinggi. Tanggapan responden 

yang tertinggi untuk variabel kompetensi terdapat pada indikator mampu 

berkomunikasi dengan rekan kerja baik lisan maupun tulisan dengan pencapaian skor 

sebesar 306 yang berada pada kategori tinggi. Tanggapan responden yang tertinggi 

untuk variabel kinerja terdapat pada indikator bersemangat untuk melaksanakan tugas 

baru dengan pencapaian skor sebesar 303 yang berada pada kategori tinggi. Hasil 

analisis secara keseluruhan variabel pemberdayaan, kompetensi dan kinerja berada 

pada kategori sedang yaitu pemberdayaan sebesar 59,02%, kompetensi 63,98% dan 

kinerja 66,55%. 

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan SPSS versi 25.0 hasil penelitian 

untuk analisis jalur didapat persamaan jalur Y = 0,402X1 + 0,480X2 + ɛ yang artinya jika 

semakin baik pemberdayaan dan kompetensi, maka akan meningkat kinerja. Hal ini 

berarti jika semakin baik pemberdayaan pegawai maka semakin baik kinerja. Demikian 

halnya jika semakin baik kompetensi pegawai, maka akan meningkatkan kinerja. Dari 

persamaan jalur tersebut, variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja 

adalah variabel kompetensi karena hasil kerja yang sesuai dengan tujuan pencapaian 

kerja akan sukar dicapai bila tidak ada kompetensi pegawai. Dengan kompetensi 

pegawai maka akan menghasilkan kinerja yang optimal.   

 Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian statisitk dalam penelitian ini baik 

secara parsial maupun simultan pemberdayaan dan kompetensi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja. Secara parsial yang pertama yaitu (H1) telah membuktikan ada 
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pengaruh pemberdayaan terhadap kinerja. Melalui perhitungan yang telah dilakukan 

diperoleh nilai t hitung sebesar 5,007 dengan taraf hasil signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05. Hal menunjukkan bahwa apabila pemberdayaan pegawai semakin ditingkatkan 

maka kinerja akan semakin meningkat. Pegawai dalam melaksanakan tugas atau 

pekerjaan sangat ditentukan oleh pemberdayaan di  bidang pekerjaannya. Melalui 

pemberdayaan yang semakin memadai maka pegawai akan lebih menguasai dan 

mampu melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan job description yang ditetapkan. 

Pemberdayaan yang dimiliki pegawai semakin tinggi akan bertambahnya kemampuan 

kerja pegawai sehingga kinerja pun semakin baik. Jadi pemberdayaan pegawai harus 

ditingkatkan supaya kinerja meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat Wibowo 

(2012:415) bahwa pemberdayaan akan menjadikan pegawai mampu menguasai 

pemahaman dan keterampilan baru dan dengan memberi kesempatan melihat sesuatu 

dengan cara berbeda, merefleksikan apa yang dilihat dan mengembangkan keterampilan 

baru sehingga mampu meningkatkan kinerja. 

Sedangkan untuk variabel kompetensi yang kedua yaitu (H2) telah membuktikan 

ada pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Melalui perhitungan yang telah dilakukan 

diperoleh nilai t hitung sebesar 5,983 dengan taraf hasil signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi pegawai Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat maka kinerja semakin meningkat. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Gibson et al (2009:65) bahwa “Perbedaan dalam hal 

kemampuan akan berpengaruh terhadap perilaku kerja serta kinerja individu”. Lebih 

lanjut Gibson et al mengemukakan bahwa jika seseorang tidak didukung oleh 

kemampuan kerja (kompetensi) yang memadai maka kinerjanya akan rendah. 

Selanjutnya pendapat Robbins (2001) bahwa kemampuan mempunyai pengaruh 

langsung pada tingkat kinerja seseorang.  
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Pengujian secara simultan dari hasil pengujian statistik yang ketiga yaitu (H3) 

telah membuktikan terdapat pengaruh pemberdayaan dan kompetensi terhadap 

kinerja. Melalui perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai F hitung = 49,067 > F 

tabel = 3,105.  Hal ini menunjukkan apabila pemberdayaan dan kompetensi baik maka 

dapat meningkatkan kinerja.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1.   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian ini sebagaimana yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka beberapa kesimpulan dapat dirumuskan. Beberapa 

kesimpulan itu adalah: 

 
5. Pemberdayaan pegawai yang dilakukan di DPM-Desa Provinsi Jawa Barat 

kurang baik. Hal ini tampak pada  lima indikator dari delapan indikator dengan 

pencapaian di bawah rata-rata yaitu melaksanakan pekerjaan harus sesuai 

dengan target kerja, memiliki keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi 

lingkungan dinas, merasa atasan memiliki kepercayaan terhadap bawahan, 

merasa penempatan kerja sudah sesuai dengan bidang yang diinginkan, dan 

dapat mempengaruhi hasil-hasil strategis administratif dan operasional hasil 

kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Indikator pemberdayaan pegawai 

yang memiliki skor terendah adalah kemampuan mempengaruhi hasil-hasil 

strategis administratif dan operasional hasil kerja berdasarkan kemampuan 

yang dimiliki. 

6. Kompetensi pegawai di DPM-Desa Provinsi Jawa Barat kurang baik. Hal ini 

tampak pada sembilan indikator dari dua puluh indikator dengan pencapaian di 

bawah rata-rata yaitu memperhatikan kualitas pekerjaan, mampu menghasilkan 

sesuatu yang lebih dari yang diminta atasan, mampu mengendalikan diri, 

mampu mengendalikan emosi, yakin dengan kemampuan sendiri untuk 

menyelesaikan tugas, dapat dengan menyesuiakan diri dan dapat bekerja secara 

efektif, memiliki komitmen terhadap kedinasan, mampu menyelesaikan 
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pekerjaan tepat pada waktunya, dan mampu memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam pekerjaan. Indikator kompetensi pegawai yang memiliki skor 

terendah adalah kemampuan menghasilkan sesuatu yang lebih dari yang 

diminta atasan. 

7. Kinerja pegawai di DPM-Desa Provinsi Jawa Barat kurang baik. Hal ini 

tampak pada lima indikator dari delapan indikator dengan pencapaian di bawah 

rata-rata yaitu pekerjaan sudah mencapai jumlah target pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang ditentukan, pekerjaan mencapai syarat-syarat yang sesuai, 

sudah mengetahui standar pekerjaan, menyediakan waktu untuk berinovasi 

dalam pekerjaan, dan bersedia bekerja sesuai aturan. Indikator kinerja pegawai 

yang memiliki skor terendah adalah kualitas, kuantitas dan pengetahuan 

pekerjaan. 

8. Pemberdayaan dan kompetensi berpengaruh secara simultan maupun parsial 

terhadap kinerja pegawai di DPM-Desa Provinsi Jawa Barat. Hal ini 

berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji F yang menunjukkan nilai F hitung 

> F tabel artinya ada pengaruh secara simultan sedangkan uji t menunjukkan 

nilai t hitung > t tabel artinya ada pengaruh secara parsial. Besarnya pengaruh 

pemberdayaan terhadap kinerja adalah 23,5% sedangkan kompetensi terhadap 

kinerja adalah 30,4%. Dengan demikian, kompetensi lebih besar pengaruhnya 

terhadap kinerja dibandingkan dengan pemberdayaan. 

 
 
 
 

5.2    Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dapat diajukan beberapa 

saran sebagai berikut : 
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5. Pemberdayaan pegawai di DPM-Desa Provinsi Jawa Barat kurang baik, oleh 

karena itu pihak manajemen sebaiknya meningkatkan pemberdayaan pegawai 

dengan memberikan pelatihan dan diklat untuk pegawai-pegawai yang jarang 

atau bahkan belum pernah mendapatkan pelatihan dan diklat supaya mampu 

meningkatkan semua indikator yang kurang baik terutama meningkatkan 

kemampuan mempengaruhi hasil-hasil strategis administratif dan operasional 

hasil kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki. 

6. Kompetensi pegawai DPM-Desa Provinsi Jawa Barat kurang baik terutama 

indikator kemampuan menghasilkan sesuatu yang lebih dari yang diminta 

atasan yang paling rendah pencapaiannya yaitu kategori sedang/kurang baik, 

maka DPM-Desa Provinsi Jawa Barat sebaiknya lebih mengefektifkan 

penggunaan teknologi informasi dan lebih sering mengadakan pelatihan 

maupun seminar yang berhubungan dengan pekerjaan dan kemampuan 

menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. 

7. Kinerja pegawai pada indikator kualitas, kuantitas dan pengetahuan pekerjaan 

yang paling rendah pencapaiannya yaitu kategori sedang/kurang baik, maka 

pimpinan sebaiknya memberikan contoh cara mencapai kuantitas dan kualitas 

kerja supaya mencapai target dan sesuai dengan standar kerja serta transfer 

pengetahuan secara berkala untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

8. Kepada peneliti lain diharapakan untuk mengadakan penelitian sejenis lebih 

lanjut dengan mengambil wilayah penelitian yang lebih luas dan sampel yang 

lebih banyak dengan menggunakan variabel yang belum diteliti oleh penulis 

antara lain budaya kerja, disiplin, motivasi dan pelatihan. 
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                                                                                                         Kepada: 

Yth. Bapak/Ibu Responden Riset 

                                                                   di  

                                                                                                     Tempat 

 

Dengan hormat, 

 Dalam rangka penyusunan Usulan Penelitian pada Program Magister 

Manajemen Universitas Winaya Mukti Bandung, maka dengan ini saya mohon 

kesediaan bantuan dari Bapak/Ibu agar berkenan meluangkan sedikit waktu 

untuk mengisi kuesioner riset sebagai bahan penelitian saya. Penelitian yang 

akan saya lakukan berjudul: 

“PENGARUH PEMBERDAYAAN DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA ASN DI 

LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI 

JAWA BARAT” 

 Penelitian ini dilakukan hanya untuk tujuan ilmiah dan saya pastikan 

bahwa tidak akan mempengaruhi penilaian di tempat Bapak/Ibu bekerja, oleh 

karena itu saya mengharapkan jawaban yang sejujur-jujurnya. Segala Bentuk 

data yang diberikan akan saya jaga kerahasiaannya. 

 Demikian permohonan ini, atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu 

menjadi responden penelitian ini kami ucapkan terimakasih. Korespondensi: 

tono.nono15@gmail.com. 

 

 

   Hormat Saya. 

 

 

                                                                                                          

Suhartono 

 

 

mailto:tono.nono15@gmail.com
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Bagian I (Data Umum Responen) 

Berilah tanda centang () pada kotak yang menggambarkan diri Bapak/Ibu. 

 

1. Jenis Kelamin : 

 Laki-Laki 

 Perempuan 

 

2. Usia : 

 Di bawah 24 tahun 

 24-34 tahun 

 35-44 tahun 

 45-55 tahun 

 Lebih dari 55 tahun 

 

3. Status Perkawinan : 

 Tidak/belum menikah 

 Menikah  

 

4. Tingkat Pendidikan : 

 SMA/SMK/DI 

 Diploma 3 

 D4/S1 

 S2 

 

5. Lama Bekerja : 

 1-2 tahun 

 2-5 tahun 

 6-10 tahun 

 10-20 tahun 

 Lebih dari 20 tahun 
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6. Penghasilan : 

 Kurang dari Rp 1.500.000,- 

 Rp 1.500.000,-s/d Rp 2.500.000,- 

 Rp 2.500.000,-s/d Rp 3.500.000,- 

 Lebih dari Rp 3.500.000,- 
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Bagian II (Pemberdayaan) 

 

Petunjuk Umum Pengisian Kuesioner 

 

 Jawablah setiap butir pertanyaan di bawah ini berdasarkan apa yang 

Bapak/Ibu alami di tempat Bapak/Ibu bekerja. 

 Perlu Bapak/Ibu ketahui bahwa tidak ada jawaban yang “paling benar” 

dan/atau yang “paling salah” untuk semua pernyataan. Yang diharapkan dari 

Bapak/Ibu adalah jawaban yang jujur dan sesuai dengan pengalaman 

Bapak/Ibu yang sebenarnya. 

 Berikanlah tanda centang () pada pilihan Bapak/Ibu yang paling sesuai 

untuk setiap pernyataan di bawah. 

         STS : Sangat Tidak Setuju CS : Cukup Setuju     SS : Sangat Setuju 

         TS   : Tidak Setuju                S : Setuju 

 

No. Pernyataan 
1 2 3 4 5 

STS TS CS S SS 

1 

Saya harus melaksanakan pekerjaan didasarkan pada 

nilai-nilai diri sendiri      

2 
Saya harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

idealisme yang saya miliki      

3 
Saya harus bekerja dengan memberikan kemanfaatan 

bagi sendiri dan dinas      

4 
Saya melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan 

target kerja      

5 
Saya memiliki keinginan untuk memberikan yang 

terbaik bagi lingkungan dinas.      

6 
Saya merasa atasan saya memiliki kepercayaan 

terhadap bawahannya.      

7 
Saya merasa penempatan kerja saya sudah sesuai 

dengan bidang yang saya inginkan.      

8 
Saya dapat mempengaruhi hasil-hasil strategis 

administratif dan operasional hasil kerja berdasarkan 

kemampuan yang saya miliki. 
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     Bagian III (Kompetensi) 

No. Pernyataan 
1 2 3 4 5 

STS TS CS S SS 

1 Saya memiliki keinginan untuk berprestasi. 

     2 Saya memperhatikan kwalitas Pekerjaan saya. 

     
3 

Saya mampu menghasilkan sesuatu yang lebih dari 

yang diminta atasan saya. 

     
4 Saya mampu mengendalikan diri. 

     5 Saya mampu mengendalikan emosi saya. 

     
6 

Saya yakin dengan kemampuan saya untuk 

menyelesaikan tugas. 

     
7 

Saya dapat dengan menyesuiakan diri dan dapat 

bekerja secara efektif. 

     
8 Saya memiliki komitmen terhadap kedinasan saya. 

     
9 

Saya mampu menyelesaikan pekerjaan tepat pada 

waktunya. 
     

10 
Saya mampu memecahkan masalah yang dihadapi 

dalam pekerjaan. 
     

11 
Saya mampu mengerjakan semua pekerjaan yang 

diberikan kepada saya. 
     

12 
Saya memiliki keterampilan dalam merancang 

rencana kerja untuk meraih prestasi kerja yang baik. 
     

13 
Saya mengupayakan ide-ide baru untuk 

meningkatkan hasil kerja. 

     

14 
Saya selalu berinisiatif untuk mengerjakan 

pekerjaan dengan sebaik mungkin.      

15 
Saya selalu siap membantu rekan kerja yang lain 

apabila mereka membutuhkan bantuan.      

16 
Saya mampu berkomunikasi dengan baik terhadap 

rekan kerja ataupun dengan atasan.      

17 
Saya selalu berusaha mengerjakan pekerjaan pribadi 

tanpa bantuan orang lain.      

18 
Saya mampu berkomunikasi dengan rekan kerja 

baik lisan maupun tulisan.      

19 
Saya selalu terbuka menerima saran dan kritik dari 

atasan maupun dari rekan kerja.      

20 Saya sangat menghormati rekan kerja baik rekan      
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kerja satu divisi/departemen ataupun berbeda 

divisi/departemen. 

 

 

 

      Bagian IV (Kinerja) 

No. Pernyataan 
1 2 3 4 5 

STS TS CS S SS 

1 
Pekerjaan saya sudah mencapai target pekerjaan 

yang diinginkan. 

     

2 Pekerjaan saya mecapai syarat-syarat yang sesuai.      

3 Saya sudah mengetahui standar pekerjaan saya. 
     

4 
Saya menyediakan waktu untuk berinovasi dalam 

pekerjaan saya. 

     

5 Saya bersedia untuk bekerjasama dengan orang lain..      

6 
Saya bersemangat dan berinisiatif untuk 

melaksanakan tugas baru. 

     

7 Saya disiplin dalam melakukan pekerjaan saya      

8 Saya bersedia untuk bekerjasama dengan orang lain.      
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Lampiran Perhitungan Uji Validitas Menggunakan SPSS 25.0 

 

Correlations 

 

Total X1 
Correlation 
Coefficient Sig. (2-tailed) N 

Spearman's rho 1 .484 .000 50 

2 .588 .000 50 

3 .708 .000 50 

4 .559 .000 50 

5 .523 .000 50 

6 .578 .000 50 

7 .767 .000 50 

8 .666 .000 50 

 

Correlations 

 

Total X2 
Correlation 
Coefficient Sig. (2-tailed) N 

Spearman's rho 1 .613 .000 50 

2 .604 .000 50 

3 .512 .000 50 

4 .671 .000 50 

5 .702 .000 50 

6 .681 .000 50 

7 .738 .000 50 

8 .483 .000 50 

9 .564 .000 50 

10 .638 .000 50 

11 .537 .000 50 

12 .573 .000 50 

13 .368 .009 50 

14 .605 .000 50 

15 .368 .008 50 

16 .672 .000 50 

17 .780 .000 50 

18 .696 .000 50 

19 .657 .000 50 

20 .610 .000 50 

 

Correlations 

 

Total Y 
Correlation 
Coefficient Sig. (2-tailed) N 

Spearman's rho 1 .800 .000 50 

2 .770 .000 50 

3 .557 .000 50 

4 .555 .000 50 

5 .348 .013 50 

6 .688 .000 50 

7 .454 .001 50 

8 .418 .002 50 
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Lampiran Perhitungan Uji Reliabilitas Menggunakan SPSS 25.0 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.772 8 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.927 20 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.812 8 
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Lampiran Perhitungan Analisis Jalur Menggunakan SPSS 25.0 

 
 
Regression 
 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Kinerja 29.8689 5.09107 87 

Pemberdayaan 26.3607 4.83371 87 

Kompetensi 73.4968 9.27518 87 

 

 

Correlations 

 Kinerja Pemberdayaan Kompetensi 

Pearson Correlation Kinerja 1.000 .585 .633 

Pemberdayaan .585 1.000 .382 

Kompetensi .633 .382 1.000 

Sig. (1-tailed) Kinerja . .000 .000 

Pemberdayaan .000 . .000 

Kompetensi .000 .000 . 

N Kinerja 87 87 87 

Pemberdayaan 87 87 87 

Kompetensi 87 87 87 

 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Kompetensi , 

Pemberdayaanb 

. Enter 

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. All requested variables entered. 

 

 

 

 

Model Summaryb 
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Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .734a .539 .528 3.49834 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi , Pemberdayaan 

b. Dependent Variable: Kinerja 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1201.003 2 600.502 49.067 .000b 

Residual 1028.026 84 12.238   

Total 2229.030 86    

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. Predictors: (Constant), Kompetensi , Pemberdayaan 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.635 3.171  -.200 .842 

Pemberdayaan .423 .084 .402 5.007 .000 

Kompetensi .263 .044 .480 5.983 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 22.8741 40.6499 29.8689 3.73700 87 
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Std. Predicted Value -1.872 2.885 .000 1.000 87 

Standard Error of Predicted 

Value 

.384 1.301 .628 .168 87 

Adjusted Predicted Value 22.9901 41.2502 29.8779 3.76069 87 

Residual -6.13785 8.03199 .00000 3.45743 87 

Std. Residual -1.755 2.296 .000 .988 87 

Stud. Residual -1.778 2.370 -.001 1.007 87 

Deleted Residual -6.30380 8.56137 -.00905 3.59345 87 

Stud. Deleted Residual -1.802 2.439 .000 1.015 87 

Mahal. Distance .045 10.910 1.977 1.817 87 

Cook's Distance .000 .123 .013 .019 87 

Centered Leverage Value .001 .127 .023 .021 87 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

Charts 

 

 
 

 



116 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Lampiran Perhitungan Uji Normalitas Data Menggunakan SPSS 25.0 

 
NPar Tests 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 87 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 3.45742583 

Most Extreme Differences Absolute .077 

Positive .072 

Negative -.077 

Test Statistic .077 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

 
 


