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ABSTRAK 
 
 
Ariep Rachman 2019. Pengaruh Budaya kerja dan Motivasi  Terhadap Kinerja 
Pegawai (Suatu kasus pada Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Barat), Tesis Program Pascasarjana Universitas Winaya Mukti Program 
Studi Magister Manajemen. dibawah bimbingan H. Nandan Limakrisna dan H. 
Deden Komar Priatna. 
 

 
Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian 

dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung diharapkan mampu melaksanakan Visi dan 
Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tersebut di atas.  Para pegawai dituntut 
untuk melaksanakan kinerja secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat.  

Namun pada sisi lain yang menjadi kendala rendahnya kinerja pegawai, akibat dari 
Budaya kerja yang kurang kondusif yaitu tingkat kepercayaan pimpinan terhadap 
bawahan masih kurang, masih rendahnya efektivitas kerja dan daya dukung pegawai, 
rendahnya komitmen dan loyalitas pegawai terhadap tujuan organisasi, kurangnya minat, 
gagasan dari pegawai untuk menggali potensi diri serta masih kurangnya motivasi 
pegawai dilihat dari pendidikan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: (1) budaya kerja 
(2) motivasi; (3) kinerja; (4) Besarnya pengaruh budaya kerja dan motivasi kerja, baik 
secara simultan maupun secara parsial terhadap kinerja pegawai di Bagian SDM dan 
Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey deskriptif 
dan survey eksplanatori, unit analisis dalam penelitian ini adalah para pegawai di Bagian 
SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan populasi sebanyak 30 
orang. Tipe investigasinya adalah causalitas, serta time horizon dalam penelitian ini 
adalah cross-sectional. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh bahwa budaya kerja 
terbentuk dengan baik, motivasi ini dinilai cukup tinggi, kinerja pegawai dinilai cukup 
tinggi. Budaya kerja dan motivasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai, 
namun secara parsial budaya kerja memiliki pengaruh yang lebih dominan daripada 
motivasi. 
 
 
 
Kata Kunci : Budaya kerja, Motivasi Kerja, Kinerja 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 
Ariep Rachman 2019. Effects of Work Culture and Motivation on Employee 
Performance (A case in the HR and General Section of the West Java Provincial 
Education Office), Thesis of the Postgraduate Program at the University of Winaya 
Mukti Master of Management Study Program. under the guidance of H. Nandan 
Limakrisna and H. Deden Komar Priatna. 
 
 
 
            The HR and General Section of the West Java Provincial Education Office as part 
of the Bandung Regency Regional Government are expected to be able to carry out the 
Vision and Mission of the Bandung District Government mentioned above. Employees 
are required to carry out optimal performance in providing services to the community. 

But on the other hand which is an obstacle to the low performance of employees, 
due to a less conducive work culture, namely the level of trust in the leadership of 
subordinates is still lacking, low work effectiveness and carrying capacity of employees, 
low commitment and employee loyalty to organizational goals, lack of interest, ideas 
from employees to explore their potential and still lack employee motivation seen from 
education. 

The purpose of this study was to find out and analyze: (1) work culture (2) 
motivation; (3) performance; (4) The magnitude of the influence of work culture and 
work motivation, both simultaneously and partially on the performance of employees in 
the HR and General Section of the West Java Provincial Education Office. 

The research method used in this research is descriptive survey and explanatory 
survey, the unit of analysis in this study are employees in the HR and General Section of 
the Education Office of West Java Province with a population of 30 people. The type of 
investigation is causalitas, and the time horizon in this study is cross-sectional. 

Based on the results of research and discussion, it was found that the work 
culture was well formed, this motivation was considered to be quite high, the 
performance of employees was considered quite high. Work culture and motivation 
simultaneously influence employee performance, but partially work culture has a more 
dominant influence than motivation. 
 
 
Keywords: Work culture, Work Motivation, Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Kelangsungan hidup dan pertumbuhan dari suatu perusahaan bukan 

hanya ditentukan dari keberhasilan dalam mengelola keuangan yang berdasarkan 

pada kekuatan modal atau uang semata, tetapi juga ditentukan dari 

keberhasilannya mengelola sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya 

manusia yang dimaksudkan adalah bahwa perusahaan harus mampu untuk 

menyatukan persepsi atau cara pandang karyawan dan pimpinan perusahaan 

dalam rangka mencapai tujuan perusahaan antara lain melalui pembentukan 

mental bekerja yang baik dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap 

pekerjaannya, memberikan motivasi kerja, bimbingan, pengarahan dan koordinasi 

yang baik dalam bekerja (Brahmasari dan Suprayetno, 2008:124). 

Salah satu masalah nasional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini 

adalah penanganan terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia. Jumlah 

sumber daya manusia yang besar apabila digunakan secara efektif dan efisien, hal 

ini akan bermanfaat untuk menunjang gerak lajunya pembangunan nasional yang 

berkelanjutan. Melimpahnya sumber daya manusia yang ada saat ini 

mengharuskan berfikir secara seksama yaitu bagaimana dapat memanfaatkan 

sumber daya manusia secara optimal (Koesmono, 2005:163).  

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan system nilai serta 

perubahan lingkungan umum telah membawa dampak yang sangat luas bagi 
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seluruh sector kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dampaknya bagi sektor 

pendidikan. Dalam menghadapi kualitas sumber daya manusia, pendidikan 

memiliki peranan yang sangat penting sesuai dengan Visinya  “ Pendidikan maju 

di Jawa Barat  guna membentuk SDM. Yang berkarakter, cerdas, mandiri,dan 

berbasis Budaya Jawa Barat “ .Adapun peran Dinas Pendidikan Jabar yaitu: 

membentuk pola berfikir yang mandiri.Secara ideal menjadi acuan dasar 

dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat luas. Dinas pendidikan Jabar (Centre of exelent,)yang dapat dijadikan 

suatu solusi bagi permasalahan kecerdasan bangsa sebagai mana tujuan Nasional 

Indonesia (UUD1945). 

Setiap warga Negara berhak memperoleh pengajaran (Pendidikan 

Nasional) seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Begitu 

pentingnya pendidikan nasional, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 

system pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan tujuan 

tersebut dan dalam upaya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada 

masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-UndangNomor20tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pemerintah Nomor 60 

tahun1999 tentang pendidikan dasar menengah ,ditegaskan bahwa pendidikan 

nasional merupakan usaha sadar yang menyiapkan peserta didik melalui upaya 

bimbingan, pengajaran dan pelatihan untuk kehidupan dimasa dating dengan tetap 

berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Disadari sepenuhnya bahwa Dinas Pendidikan Jabar sebagai 

salahsatu  pendidikan memegang peranan penting dalam upaya mencerdaskan 
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bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kehidupan bangsa 

Melalui upaya pembangunan, potensi sumber daya nasional diarahkan 

menjadi kekuatan ekonomi,budaya,politik,dan pertahanan keamanan yang nyata, 

didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas yang memiliki kemampuan 

memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta kemampuan menajemen,sumber daya manusia sebagai penggerak 

pembangunan. 

Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia dan 

masyarakat Indonesia agar makin maju,sehingga berkembang menjadi sikap 

mental dan sikap hidup masyarakat yang mampu mendorong percepatan proses 

pembangunan disegala aspek kehidupan bangsa,guna memper kukuh persatuan 

dan kesatuan bangsa demi terwujudnya tujuan nasional.Dinas Pendidikan Jabar. 

Yang merupakan salahsatu Dinas ,yang dalam melaksanakan misi yang 

merupakan unit kerja penyelenggaraan pendidikan.Menengah. Dalam hal ini 

Dinas pendidikan Jabar. Sedang diuji pengembangan program-programnya agar 

dapat menjadi dinas yang memiliki komitmen terhadap keunggulan serta dapat 

melaksanakan tujuannya yaitu ingin menjadi Dinas Pendidikan , disertai 

komitmen penuh untuk menegakan Pancasila dan Undang-undangDasar1945 serta 

secara umum,untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan 

masyarakat ilmiah, memelihara ,mengembangkan dan menyebarluaskan 

kebudayaan yang berlandaskan ilmu pengetahuan,teknologi,dan seni, serta 

membangun manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak luhur,berbudaya Indonesia, bersemangat 
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ilmiah, serta menguasai ilmu dan teknologi dengan wawasan yang luas bagi 

kebajikan dan kemajuan manusia,kehidupan masyarakat dan budaya bangsa. 

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut,Dinas Pendidikan Jabar adalah “menjadi 

lembaga Dinas secara aktif melaksanakan berbagai lomba pengetahuan bertaraf 

internasional yang memiliki komitmen terhadap keunggulan.. 

Sesuai dengan wawasan kedepan serta visinya dan dilandasi pengajaran 

Pokok dalam Pembangunan Nasional makamisi Dinas Pendidikan Jabar  secara 

efektif dan efisien melakukan manajemen terhadap proses pendidikan dan 

pengajaran, membantu peserta didik berkembang menjadi peserta Didik yan 

gberkualitas tinggi dan memiliki daya saing internasional serta beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan misi ini,Dinas Pendidikan 

jabar juga harus mengembangkan Guru dan pegawai administrasi agar berkualitas 

tinggi dan memiliki daya saing sehingga para pegawai, terutama yang memiliki 

jabatan structural mampu untuk menghadapi tantangan lingkungan eksternalnya, 

sehingga dituntut untuk memiliki kinerja pegawai yang tinggi. Namun pada 

kenyataannya, kinerja pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat masih 

relative belum sesuai dengan harapan/target yang telah ditentukan,hal ini dapat 

dilihat dari penguasaan Teknologi informasi sehingga data akurat Pendidikan 

dasar menengah dari 27 kab/Kota belum dapat dihadirkan secara maksimal,  

Indikasi rendahnya kinerja juga dapat dilihat dari seringnya terjadi 

keterlambatan dalam pengusulan berkas kenaikan jabatan fungsional ke bag 

Umum Disdik Jabar, pegawai tidak berada ditempat kerjanya atau hasil kerja yang 

dicapai tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,kurang cepatnya 
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pelayanan yang diberikan pegawai kepada peserta didik,kurang kerjasama 

diantara pegawai serta,hal ini merupakan indikasi rendahnya budaya kerja,dengan 

adanya fenomena tersebut, dimana para pegawai cenderung mengalami penurunan 

kinerja sebagaimana yang terlihat padaTabel1.1dibawah: 

Tabel 1.1 Pengukuran Hasil Kinerja Pegawai Periode Tahun 2018 

Nomor Unsur Yang Diukur Hasil Pengukuran Target 
1. Disiplin 78 65 
2. Kreativitas 78 65 
3. Kejujuran 78 65 
4. Kerjasama 78 65 
5. Inisiatif 78 65 
6. Kepemimpinan 78 65 
7. Aspek Pekerjaan  78 65 

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2018 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas,rendahnya kinerja pegawai disebabkan oleh 

Budaya kerja yang sudah tidak sesuai. Artinya, untuk meningkatkan kinerja 

pegawai,perlu didukung oleh Budaya kerja yang sesuai dengan tuntutan 

lingkungan dewasa ini. Keberadaan dan keberhasilan suatu organisasi banyak 

dipengaruhi oleh keberhasilannya dalam menanamkan dan mempertahankan misi 

dan tujuan organisasi yang tercermin dalam Budaya kerja yang dianutnya dewasa 

ini. 

Kendala bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah hingga saat 

ini belum memiliki perumusan secara formal mengenai Budaya kerja dan motivasi 

yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi setiap pegawai agar dapat bekerja 

secara optimal sejalan dengan misi dan tujuan organisasi,hal ini terjadi akibat 

perubahan struktur dan pimpina norganisasi,tentunya membawa berbagai 

konsekuensi situasi dan kondisi yang dirasakan oleh pegawai,baik Budaya kerja 
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maupun Budaya kerja yang telah berjalan sebelum terbentuknya organisasi baru. 

Luthans (2002:563) menyatakan bahwa Budaya kerja memiliki beberapa 

karakteristik,yaitu(1)Peraturan-peraturan perilaku yang harus dipatuhi. Anggota 

organisasi saling berinteraksi dengan menggunakan tatacara,istilah,dan bahasa 

yang sama yang mencerminkan sikap yang baikdan saling menghormati.(2) 

Norma-norma. Suatu standar mengenai perilaku yang ditampilkan termasuk 

pedoman tentang apa saja yang harus dilakukan,yaitu tidak berlebih tetapi tidak 

juga kurang (3) Nilai-nilai dan dominan. Adanya nilai-nilai terpenting dalam 

organisasi yang diharapkan dianut oleh para anggotanya. Contohnya adalah mutu 

poduk yang tinggi, tingkat absensi rendah,atau efisiensi yang tinggi (4) Filosofi. 

Terdapat kebijakan atau peraturan yang mengarahkan organisasi tentang 

bagaimana memperlakukan karyawan dan/atau pelanggan. (5) Aturan-

aturan.Terdapat pedoman yang harus ditaati jika bergabung dengan organisasi. 

Anggota baru haru smempelajarinya untuk dapat diterima didalam organisasi 

tersebut .(6) Iklim organisasi. Perasaan mengenai organisasi secara keseluruhan 

yang dicerminkan oleh tata letak fisik, cara para anggota berinteraksi, dan cara 

mereka berhubungan dengan pelanggan atau lingkungan diluar organisasi. Semua 

karakteristik tersebut sangat berhubungan dengan kinerja pegawai. Oleh karena 

itu organisasi juga diduga mempengaruhi kinerja pegawai. 

Kemudian, rendahnya kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Barat diduga karena rendahnya motivasi. Rendahnya motivasi ini 

diduga karena kesalahan penempatan personil, akibatnya kinerja individu sangat 

rendah dan secara tim tidak tercipta team work yang baik. Winardi (2002:28) 
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menjelaskan bahwa kinerja sumber daya manusia yang dihasilkan oleh proses 

pembinaan,pengembangan dan pengarahan tenaga kerja dalam suatu organisasi 

dipengaruhi oleh motivasi kerja sumberdaya manusia itusendiri yang diartikan 

berbeda sesuai dengan tempat dan keadaan setiap orang. Motivasi kerja 

merupakan faktor yang dapat mendorong para anggota organisasi untuk lebih giat 

dalam bekerja semakin termotivasi dalam bekerja maka hal ini akan mendorong 

peningkatan kinerja karyawan (Anwar, 2005:4). Dalam hal ini seorang manajer 

perlu mengarahkan motivasi dengan menciptakan kondisi (iklim) organisasi 

melalui pembentukan budaya kerja atau budaya organisasi sehingga para 

karyawan merasa terpacu untuk bekerja lebih keras agar kinerja yang dicapai juga 

tinggi. Motivasi harus diarahkan dengan baik menurut prioritas dan dapat diterima 

dengan baik oleh karyawan, karena motivasi tidak dapat diberikan untuk setiap 

karyawan dengan bentuk yang berbeda-beda (Brahmasari dan Suprayetno, 

2008:125). Budaya organisasi merupakan sistem 3 penyebaran kepercayaan dan 

nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku 

anggota-anggotanya. Budaya organisasi dapat menjadi instrumen keunggulan 

kompetitif yang utama, yaitu bila budaya organisasi mendukung strategi 

organisasi, dan bila budaya organisasi dapat menjawab atau mengatasi tantangan 

lingkungan dengan cepat dan tepat (Soedjono, 2005:24). 

Gambaran tersebut dapat terlihat dalam tugas sehari-hari yang mereka 

kerjakan,dimana penyelesaian tugas-tugas hanya ditangani oleh beberapa pegawai 

saja,baik secara individu maupun dalam tim (Observasi,2019). Tugas-tugas 

cenderung terkonsentrasi pada mereka saja yang dinilai memiliki motivasi dalam 
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hal kemampuan,keterampilan dan kecakapan,sementara sebagian lainnya bekerja 

seadanya tanpa pola dan sasaran yang jelas.Faktor yang tidakkalah pentingnya 

terkait dengan kinerja adalah motivasi kerja. Menurut Mathis&Jackson (2001:89), 

“Motivasi merupakan jiwa atau hasrat yang mendorong seseorang untuk 

melakukan tindakan agar mencapai tujuan”.. Motivasi dapat pula dipandang 

sebagai bagian integral dari pada administrasi untuk kepegawaian. Bertitiktolak 

pada pernyataan diatas, ternyata bukan saja motivasi pegawai Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Barat. 

Berdasarkan uraian diatas,dengan segalai nteraksinya antara keseluruhan 

unsur yang timbul akibat masalah dari faktor motivasi kerja diduga merupakan 

penyebab munculnya berbagai masalah yang lebih besar di lingkungan Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Barat, seperti keluhan mutu pelayanan kepada 

masyarakat, rendahnya respon terhadap hasil evaluasi dan umpan balik, 

kurangnya inisiatif dan inovatif serta masalah lain-lainnya. 

Selanjutnya dari permasalahan tersebut diatas maka dirasakan perlu 

melakukan penelitian tentang “Pengaruh Budaya kerja dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai (Suatu Kasus pada Bagian SDM dan Umum 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat)”. 

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang melayani peserta didik d  i 

tuntut untuk memiliki kinerja yang baik,sebagaimana standar kinerja yang telah 

diberlakukanya itu standar yang mampu mengimbangi tuntutan masyarakat 
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terutama masyarakat yang mengharapkan mutu Dinas meningkat. Karena itu 

peran dari sumberdaya manusia/ para pegawainya menjadi sangat penting,dalam 

rangka mencapai misinya. Untuk dapat melaksanakan Visi danMisi tersebut 

diatas, harus ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kualitas 

kerja,kemampuan dan profesionalisme yang tinggi. 

Namun pada sisi lain yang menjadi kendala rendahnya kinerja pegawai, 

akibat dari Budaya kerja yang kurang kondusif yaitu tingkat kepercayaan 

pimpinan terhadap bawahan masih kurang,masih rendahnya efektivitas kerja dan 

daya dukung pegawai, rendahnya komitmen dan loyalitas pegawai terhadap tujuan 

organisasi,kurangnya minat, gagasan dari pegawai untuk menggali potensi diri 

serta masih kurang motivasi pegawai dilihat dari pendidikan. 

Bertitiktolak pada pernyataan diatas, ternyata bukan saja Budaya kerja 

yang diduga mempengaruhi kinerja pegawai,tetapi motivasi juga diduga 

mempengaruhi kinerja pegawai. 

 
 
1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas,maka beberapa masalah 

yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Budaya kerja pada Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Barat. 

2. Bagaimana motivasi pegawai pada Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Barat. 

3. Bagaimana kinerja pegawai pada Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan 
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Provinsi Jawa Barat. 

4. Seberapa besar pengaruh Budaya kerja dan motivasi bersama sama baik secara 

simultan maupun parsial terhadap kinerja pegawai pada Bagian SDM dan 

Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan,maka tujuan Penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 

1. Budaya kerja pada Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Barat. 

2. Motivasi pegawai pada Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi 

Jawa Barat. 

3. Kinerja pegawai pada Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi 

Jawa Barat. 

4. Besarnya pengaruh Budaya kerja dan motivasi,baik secara simultan maupun 

secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Bagian SDM dan Umum Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 

 
1.4.Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik 

secara teoritis maupun secara praktis, yaitu : 

1. Kegunaan teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis bagi 

penelitian dalam bidang manajemen sumber daya manusia dalam hal pengaruh 

Budaya kerja dan Motivasi terhadap Kinerja pegawai Bagian SDM dan Umum 
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Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Lebih jauh penelitian ini dapat 

digunakan untuk referensi dan menjadi bahan acuan untuk penelitian sejenis 

yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. 

2.  Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pihak yang diteliti yaitu Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi 

Jawa Barat dalam meningkatkan Kinerja pegawai melalui Budaya kerja dan 

Motivasi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1.  Kajian Pustaka. 

2.1.1. Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Pada dasarnya Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan 

suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber 

daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sehingga mampu 

memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi maupun bagi 

pengembangan dirinya. 

Wahyudi (2002:9) memberikan pengertian tentang istilah sumber daya 

manusia adalah mencakup semua energi, keterampilan, bakat dan pengetahuan 

manusia yang dipergunakan untuk tujuan produksi dan jasa yang bermanfaat. 

Sedangkan menurut Siagian (2008:10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 

suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan 

manusia dalam organisasi. Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga 

kerja pada organisasi. Dengan demikian, fokus yang dipelajari MSDM ini 

hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga manusia saja. Oleh karena 

itu, manajemen sumber daya manusia adalah suatu pendekatan terhadap 

manajemen manusia, yang berdasarkan tiga prinsip dasar, hal ini sebagai mana 

yang dikatakan oleh Siagian (2008:13), yaitu: 

Sumber daya manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki oleh 

suatu organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi 
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keberhasilan organisasi tersebut: 

1.  Keberhasilan ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan 

dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari organisasi tersebut saling 

berhubungan dan memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan 

organisasi dan perencanaan strategis. 

2. Kultur dan nilai organisasi suasana organisasi dan perilaku manajerial yang 

berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap 

hasil pencapaian yang terbaik. Karena itu, kultur ini harus ditegakan, dari 

upaya yang terus menerus mulai dari puncak, sangat diperlukan agar kultur 

tersebut dapat diterima dan dipatuhi. 

Sedangkan menurut Wahyudi (2002:5) menyatakan bahwa pada dasarnya 

manusia cenderung mendefinisikan “sumber daya” dengan substansi tertentu, 

Benda yang nyata dapat dilihat dan diraba. Sumber daya pernah didefinisikan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dan 

kesempatan-kesempatan tertentu. Dengan kata lain “sumber daya” merupakan 

suatu abstraksi yang mencerminkan kegiatan manusia yang berhubungan dengan 

suatu fungsi. 

Secara singkat “sumber daya manusia” mengandung prestasi yang 

berkaitan dengan kondisi manusia pada umumnya, baik yang berasal dari dalam 

organisasi maupun yang berasal dari luar organisasi. Namun dalam pembahasan 

ini kita memfokuskan kepada sumber daya manusia dalam pengertian sempit yaitu 

manusia di dalam organisasi. 

Menurut Nawawi (2002:40), mengetengahkan tiga pengertian tentang 
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sumber daya manusia, yaitu: 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja di lingkungan 

suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja dan karyawan). 

2. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi manusia sebagai penggerak 

organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi yang merupakan asset dan 

berfungsi sebagai model (non material/non financial) di dalam organisasi bisnis, 

yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non-fisik dan 

mewujudkan eksistensi organisasi. 

2.1.1.2 Pengertian Budaya. 

Budaya telah menjadi konsep penting dalam memahami masyarakat  dan 

kelompok manusia untuk waktu yang lama. 

Stoner dkk (1995 : 98) memberikan arti budaya sebagai “ Gabungan 

kompleks asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora dan berbagai ide lain yang 

menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. 

Pengertian lain dari budaya yang dikemukakan oleh Krech  dalam Gomes 

(2001: 105) budaya adalah sebagai “suatu pola  semua susunan, baik material 

maupun prilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai suatu cara tradisional 

dalam memecahkan masalah-masalah para anggotanya. 

Beberapa pemikir dan penulis telah mengadopsi tiga sudut pandang yang 

berkaitan dengan budaya (Gomes 2001: 107) sebagai berikut : 

a. Budaya merupakan produk konteks dasar ditempat organisasi beroperasi, 

peraturan yang menekan, dan sebagainya. 
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b. Budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi, 

misalnya organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang 

terdesentralisasi. 

c. Budaya merupakan produk sikap orang – orang dalam pekerjaan mereka, hal 

ini berarti perjanjian psikologis antara individu dengan organisasi. 

Masing – masing pendapat tersebut memperlakukan budaya sebagai suatu 

yang obyektif, seolah setiap orang dapat mengobservasi fenomena yang sama 

sebenarnya tidak begitu karena citarasa orang yang ada diluar budaya suatu 

organisasi tidak akan sama dengan orang yang ada didalam organisasi  dimaksud ( 

Mulyono 2003:75 ). 

 

2.1.2.1 Budaya Kerja  

Budaya kerja, merupakan nilai-nilai dominant yang disebarluaskan 

didalam organisasi dan sebagai acuan filosofi kerja karyawan. Menurut pendapat 

Stoner (1995:78), budaya kerja mengacu ke suatu system makna bersama yang 

dianut oleh anggota – anggota yang membedakan organisasi itu dengan organisasi 

– organisasi lain. Disisi lain budaya kerja juga sering dimaknakan sebagai filosofi 

dasar yang memberikan arahan bagi kebijakan organisasi dalam pengelolaan 

karyawan dan pelanggan (Robbins, 2003 :67). 

Lebih lanjut, Robbins dalam (Mulyono, 2003:69) menyatakan bahwa 

sebuah system    pemaknaan bersama dibentuk oleh para warganya yang sekaligus 

menjadi  pembeda dengan organisasi lain. Sistim pemaknaan bersama merupakan 

seperangkat karakter kunci dari nilai-nilai organisasi  
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Robbins (2003:69) memberikan tujuh karakteristik budaya organisasi 

sebagai berikut : 

1. Inovasi dan keberanian mengambil resiko (Inovation and risk taking) 

2. Perhatian terhadap detail (Attention to detail) 

3. Berorientasi kepada hasil (Outcome orientation) 

4. Berorientasi kepada manusia  (People orientation) 

5. Berorientasi tim (Team orientation) 

6. Agresif (Aggressiveness) 

7. Stabil (Stability) 

Berdasarkan  berbagai asumsi tersebut, hal penting yang perlu ada dalam 

definisi budaya kerja adalah suatu system nilai-nilai yang dirasakan maknanya 

oleh seluruh orang dalam organisasi. Selain dipahami, seluruh jajaran meyakini 

system nilai-nilai tersebut sebagai landasan gerak organisasi (Robbins, 2003 : 89). 

Sejalan dengan hal ini, Gibson (1998:98) lebih lanjut mendefinisikan 

budaya sebagaai suatu pola asumsi dasar  yang dimiliki bersama oleh kelompok 

ketika memecahkan masalah penyesuaian eksternal dan integrasi internal. Pola 

yang berhasil dan dianggap sah cenderung  akan dijajarkan kepada anggota  baru 

sebagai cara yang tepat untuk menerima, berpikir dan merasa berhubungan 

dengan masalah tersebut. 

 Sejalan dengan hal tersebut, Alder (1991:113) memberikan karekteristik 

dalam mendefinisikan budaya kerja, sebagai berikut : 

1. Values, the   dominant  values   espoused by an organization; 
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2. The Philosophy that  guide  an organization’s policies towards its employees 

and customers; 

3. Norms   of  behavior that  evolve in working   groups; 

4. Politics; 

5. The  rulers of the game for getting along in the organization; 

6. The climate of work which  conveyed by the   physical llayout and   the way 

people interact; 

7. Behavior of people when they interact  such as the language and demeanor: 

the social interaction. 

Oleh karena itu, tidaklah  berlebihan  apabila Wendel (1998:102) 

mendefinisikan budaya kerja sebagai perekat organisasi yang mengikat anggota 

organisasi melalui  nilai-nilai  yang  ditaati, peralatan simbolis, dan cita-cita social 

yang ingin dicapai. Sementara itu Mondy (1995 : 46) memperjelas dengan 

mengartikan budaya kerja sebagai system nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan 

bersama dalam organisasi yang berinteraksi dengan struktur formal untuk 

menghasilkan norma perilaku. Dapat juga diartikan bahwa budaya kerja 

merupakan sebuah system informasi untuk mempertahankan dan mentransmisikan 

pengetahuan, kepercayaan, mitos-mitos dan tingkah laku. 

Sejalan dengan Mondy (1995 : 57) di atas, Davis (2002 : 79) 

mendefinisikan budaya kerja sebagai seperangkat sikap, nilai-nilai, keyakinan, 

dan perilaku yang dipegang oleh sekelompok orang dan dikomunikasikan dari 

generasi  ke generasi berikutnya. Titik tekan kedua tokoh ini terletak tidak hanya 
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pada system nilai-nilai yang diyakini, tetapi juga diajarkan untuk semua  anggota 

organisasi. 

 Beberapa pemikir dan penulis telah mengadopsi tiga sudut pandang 

berkaitan dengan budaya  menurut  Mulyono, (2003: 68) Budaya Kerja adalah 

sebagai berikut : 

a. Budaya merupakan produk konteks pasar ditempat organisasi beroperasi, 

peraturan yang menekan dan sebagainya. 

b.  Budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi 

yang tersentralisasi berbeda dengan yang terdesentralisasi. 

c.  Budaya merupakan produk sikap orang-orang dalam pekerjaan mereka, hal ini 

berarti produk perjanjian psikologis antara individu dengan organisasi. 

Selain pengertian budaya kerja yang telah disebutkan di atas,    terdapat 

pengertian yang  berorientasi kepada pola bahwa pengertian  budaya kerja adalah 

sebagai pola yang terdiri atas kepercayaan  dan nilai-nilai   yang memberi arti bagi 

anggota suatu organisasi, serta aturan-aturan bagi  anggota untuk berperilaku di 

organisasinya. Setiap organisasi memiliki makna sendiri-sendiri terhadap kata 

budaya itu sendiri, antara lain : identitas,  ideology, etos, budaya, pola,  eksistensi, 

aturan, pusat  kepentingan, filosofi, tujuan, spirit, sumber informasi, gaya, visi dan 

cara, Davis (2002 : 67). 

Untuk memberikan pengertian yang lebih mudah, terdapat 10  

karakteristik  penting  yang dapat dipakai   sebagai acuan  esensial   dalam 

memahami serta mengukur keberadaan budaya (Robbiins dalam Mulyono 

2003:43). 
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a. Inisiatif Individu, Tingkat tanggung jawab, kebebasan dan kemandirian yang 
dimiliki individu; 

b. b. Toleransi Resiko,  Tingkat    pengambilan  resiko, inovasi dan keberanian 
individu. 

c. Arahan, Kemampuan organisasi dalam menciptakan kreasi  terhadap  sasaran 
dan harapan kinerja. 

d. Integrasi, Kemampuan organsisasi dalam melakukan koordinasi seluruh unit 
menjaddi satu  kesatuan gerak. 

e. Dukungan Managemen, Kemampuan jajaran  managemen dalam proses 
komunikasi, pembimbingan dan memberikan dukungan terhadap anak buah. 

f. Kontrol. Seberapa besar aturan, arahan   supervisi mampu mengontrol perilaku 
kerja  anak  buah. 

g. Identitas. Seberapa kuat jati diri sosial organisasi dalam diri karyawan. 
h. Sistem Imbalan. Sejauh mana alokasi imbalan didasarkan atas kinerja. 
i. Toleransi Konflik. Kesempatan karyawan untuk dapat mengungkapkan 

konflik secara terbuka. 
j. Pola Komunikasi.Seberapa jauh komunikasi yang dibangun organisasi 

membatasi  hirarki secara formal. 
 

Tiap karakteristik itu bergerak    pada suatu kontinum dari rendah ke 

tinggi. Dengan  menilai organisasi itu berdasarkan sepuluh karakteristik ini akan 

diperoleh gambaran majemuk budaya kerja (dalam Robbins, 2003:94).. 

Selain itu, Gordon (1991:123) akan ada tujuh dimensi budaya yang terdiri 

atas konformitas, tanggung jawab, penghargaan, kejelasan, kehangatan, 

kepemimpinan dan bakuan mutu. 

Berdasarkan berbagai uraian  di atas, dapat  ditarik benang merah  bahwa 

budaya kerja  adalah system nilai-nilai yang diyakini  oleh semua   anggota 

organisasi dan yang  dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara 

berkesinambungan, berfungsi sebagai system perekat, dan dapat dijadikan acuan 

berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang  telah 

ditetapkan. 

2.1.2.2 Fungsi Budaya Kerja 
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Dari sisi fungsi, budaya kerja mempunyai beberapa fungsi. Pertama, 

budaya mempunyai suatu peran pembeda. Hal itu berarti bahwa budaya kerja 

menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain. 

Kedua, budaya kerja membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota 

organisasi. Ketiga, budaya kerja mempermudah timbul pertumbuhan komitmen 

pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual. Keempat, 

budaya kerja itu meningkatkan kemantapan sistem sosial ( Robbins, 2003:85). 

Dalam hubungannya dengan segi sosial, budaya berfungsi sebagai perekat 

sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-

standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para 

karyawan. Akhirnya, budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan 

kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan 

(Gordon, 1991:124). 

Budaya kerja yang kohesif atau efektif tercermin pada kepercayaan, 

keterbukaan komunikasi, kepemimpinan yang mendapat masukan (considerate), 

dan didukung oleh bawahan (supportive), pemecahan masalah  oleh kelompok, 

kemandirian kerja dan pertukaran informasi (Alder,1991 : 87) 

Budaya kerja mempunyai empat fungsi dasar (Nelson dan Qiuck, 1997), 

yaitu perasaan identitas dan menambah komitmen organisasi, alat 

pengorganisasian anggota, menguatkan nilai-nilai dalam organisasi dan 

mekanisme kontrol atas perilaku. 

Budaya yang kuat meletakkan kepercayaan-kepercayaan, tingkah laku, 

dan cara melakukan sesuatu tanpa perlu dipertanyakan lagi. Oleh karena berakar 
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dalam tradisi, budaya mencerminkan apa yang dilakukan, dan bukan apa yang 

akan berlaku (Wendell : 56) 

Dengan demikian, fungsi budaya kerja adalah sebagai perekat sosial dalam 

mempersatukan anggota-anggota dalam mencapai tujuan organisasi berupa 

ketentuan-ketentuan atau nilai-nilai yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para 

karyawan. Hal tersebut dapat berfungsi pula sebagai kontrol atas perilaku pada 

karyawan. 

 

2.1.2.3 Dinamika Budaya Kerja 

Budaya suatu organisasi tidak muncul begitu saja dari suatu kehampaan. 

Beberapa unsur budaya kerja yang terbentuk banyak di tentukan oleh beberapa hal 

(Luthan 2002 : 98) antara lain : 

a. Lingkungan usaha, lingkungan di tempat perusahaan itu beroperasi akan 
menentukan apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan tersebut untuk 
mencapai keberhasilan. 

b. Nilai-nilai merupakan konsep dasar dan keyakinan suatu organisasi. 
c. Panutan atau keteladanan, orang-orang yang menjadi panutan atau teladan 

karyawan lainnya karena keberhasilannya. 
d. Upacara-upacara (rites dan ritual), acara-acara rutin ynag diselenggarakan 

oleh perusahaan dalam rangka memberikan penghargaan pada karyawannya. 
e. Network, jaringan komunikasi informal didalam perusahaan yang dapat 

menjadi sarana penyebaran nilai-nilai budaya kerja. 
 

Dalam upaya pembentukan budaya kerja, seperti yang terlihat pada 

gambar, dilakukan proses penyesuaian yang dikenal dengan sosialisasi, yaitu 

proses yang mengadaptasi para karyawan pada budaya kerja (Goldhar dan Barnet,  

1983). Proses sosialisasi dapat dikonsepkan sebagai suatu proses yang terdiri atas 

tiga tahap, antara lain pra-kedatangan, perjumpaan, dan metamorfosis. 
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Socialization process     Outcomes 

 

 

Sumber : Robbins, 2003 : 522 

Gambar 2.1 Model Sosialisasi  

Tahap pertama merupakan tahap pra kedatangan, terjadi sebelum 

seseorang anggota baru bergabung dengan organisasi itu. Dalam tahap kedua, 

karyawan baru itu melihat seperti apakah organisasi itu sebenarnya dan 

menghadapi kemungkinan harapan dan kenyataan yang berbeda. Dalam tahap 

ketiga, perubahan yang relatif tahan lama akan terjadi. Karyawan baru itu 

menguasai keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaannya, dengan berhasil 

melakukan perannya dan melaukkan penyesuaian nilai dan norma kelompok 

kerjanya. Proses tiga tahap ini berdampak pada produktivitas kerja, komitmen 

pada tujuan organisasi, keputusan akhir untuk tetap bersama organisasi itu. 

Budaya asli diturunkan dari filsafat pendirinya. Selanjutnya budaya ini 

sangat mempengaruhi kriteria yang digunakan dalam mempekerjakan karyawan. 

Tindakan manajemen puncak dewasa ini menentukan iklim umum perilaku yang 

dapat diterima baik dan yang tidak. Bagaimana karyawan harus disosialisasikan 

akan bergantung baik pada tingkat sukses yang dicapai dalam mencocokkan nilai-

nilai karyawan baru dengan nilai-nilai organisasi dalam proses seleksi maupun 

pada referensi manajemen puncak akan metode-metode sosialisasi. 

Gambar berikut ini meringkaskan bagaimana budaya suatu organisasi 

dibangun dan dipertahankan. 

Pre-arrival Encounter  Metamorphosis 

Productivity  

Commitment  

Turnover  
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Sosialisasi budaya kepada para karyawan dapat dilaksanakan 

dengan beberapa cara yang dinilai berhasil, yaitu melalui : 

a. Cerita. Cerita-cerita ini khususnya berisi dongeng suatu peristiwa mengenai 
pendiri organisasi, pelanggaran peraturan sukses dari miskin ke kaya, 
pengurangan angkatan kerja, lokasi karyawan, reaksi terhadap kesalahan masa 
lalu, dan mengatakan masalah organisasi; 

b. Ritual. Merupakan deretan berulang kegiatan yang mengungkapkan dan 
memperkuat nilai-nilai utama organisasi itu, tujuan apakah yang paling 
penting, orang-orang manakah yang penting dan mana yang dapat 
dikorbankan; 

c. Lambang Materi. Lambang materi mengantarkan kepada para karyawan siapa 
yang penting, sejauh mana egalitarianisme yang diinginkan oleh eksekutif 
puncak, dan jenis perilaku yang dimunculkan (misalnya, pengambilan resiko, 
konservatif, otoriter, partisipasif, individualistik, sosial) yang tepat; 

d. Bahasa. Banyak organisasi dan unit didalam organisasi yang menggunakan 
bahasa sebagai suatu cara untuk mengadakan identifikasi anggota suatu 
budaya atau anak budaya. Dengan mempelajari bahasa ini, anggota 
membuktikan penerimaan mereka akan budaya itu, dan dengan berbuat seperti 
itu, hal ini membantu melestarikannya. 
 

Menurut (Kotler dan Hesseket, 2003) dalam proses pengembangannya, 

budaya kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor kebijakan perusahaan (Corporate 

Wisdom), gaya perusahaan (Corporate Style), dan jati diri perusahaan (Corporate 

Identity). 

Budaya kerja membuat pekerjaan menjadi lebih menyenangkan, maka 

perlu tetap dipelihara keberadaannya (Robbins, 2003 : 502). Komitmen seluruh 

Filsafat 
dari Pendiri 
Organisasi 

Kriteria 
Seleksi  

Manajemen 
puncak  

 
Sosialisasi  

Budaya 
Kerja  

Sumber : Robbins, dalam Mulyono 2003 
 

Gambar 2.2 Pembentukan Budaya Kerja 
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karyawan yang dimulai dari pemimpin puncak hingga karyawan lapis terbawah 

merupakan persyaratan mutlak untuk tetap terpeliharanya budaya kerja. 

Komitmen tidak sekadar keterkaitan secara fisik, tetapi juga secara mental. 

 

2.1.2.4 Kekuatan Budaya Kerja 

Setiap organisasi memiliki budaya sendiri yang sifatnya spesifik karena 

kenyataan bahwa setiap organisasi mempunyai kepribadian yang khas. Budaya 

dapat  stabil sepanjang waktu, tetapi budaya juga tidak pernah statis. Krisis 

kadang-kadang mendorong kelompok untuk mengevaluasi kembali beberapa 

nilai-nilai atau perangkat praktis. Tantangan-tantangan baru dapat mengakibatkan 

penciptaan cara-cara baru untuk melakukan segala sesuatu. Keluar masuknya 

anggota utama, asimiliasi yang cepat oleh karyawan baru, diversifikasi ke dalam 

bisnis yang sangat berbeda, dan ekspansi geografis, semua itu dapat 

memperlemah atau mengubah suatu budaya (Stoner, 1995). 

Krisis dan keluar masuk anggota yang cukup cepat, sejalan dengan 

kekurangan mekanisme yang otomatis, dapat menghancurkan suatu budaya atau 

sangat melemahkannya. Namun sebaliknya suatu budaya dapat tumbuh menjadi 

sangat kuat apabila terdapat banyak nilai-nilai, pola perilaku, praktik bersama, 

serta bila tingkatan-tingkatan budaya terkait satu sama lain dengan sangat erat.  

Kontinuitas kepemimpinan, keanggotaan kelompok yang stabil, konsentrasi 

geografis, ukuran kelompok yang kecil dan keberhasilan yang berarti, semuanya 

berperan pada munculnya budaya yang kuat (Stonner, 1995). 
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Beberapa komponen yang cenderung mempengaruhi budaya dikemukakan 

oleh Luthans ( 2002 ) dalam gambar berikut    ini : 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Luthan,  diterjemahkan Mulyono (2003) 

Gambar  2.3. Core Values Component 
 

Menurut Luthans (2002) dalam mulyono, budaya yang kuat didukung oleh 

tujuh variabel berpengaruh terhadap kesuksesan suatu organisasi yang terangkum 

dalam 7-S McKinsey seperti terlihat pada gambar berikut ini. Ketujuh variabel 

tersebut antara lain strategi dan struktur yang merupakan hardware of 

organization (perangkat keras organisasi) serta style (gaya), system, staff 

(karyawan), skills (kemampuan), dan share values (budaya organisasi) yang 

merupakan software of organization (perangkat lunak organisasi) 
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Sistem  Strategi  

Kemampuan  Gaya  
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Dalam sebuah budaya organisasi yang kuat, hampir semua manajer 

menganut seperangkat nilai-nilai dan metode manjalankan bisnis yang relatif 

konsisten. Jadi, atas dasar keadaan tersebut, para karyawan baru dapat 

mengadopsi nilai-nilai ini dengan sangat cepat. Apabila kesadaran budaya telah 

sedemikian mendalam, dapat terjadi seorang eksekutif baru akan dapat dikoreksi 

oleh bawahannya, selain juga oleh atasannya, jika dia melanggar norma-norma 

organisasi. Perusahaan-perusahaan dengan budaya yang kuat biasanya dinilai dan 

dirasakan pihak lain telah memiliki gaya tertentu ; misalnya, “cara melakukan 

segala sesuatu” pada “Procter & Gamble atau Johnson & Johnson. Mereka sering 

menjadikan nilai-nilai yang dianut bersama ini semacam  pernyataan misi dan 

secara serius mendorong para manajer mereka untuk mengikuti pernyataan 

tersebut.  

Logika tentang cara kekuatan budaya berhubungan dengan kinerja 

meliputi tiga gagasan (Kotler dan Hesseket, 2003). 

a. Penyatuan tujuan. Dalam sebuah perusahan dengan budaya yang kuat, 

karyawan cenderung berbaris mengikuti penabuh genderang yang sama. 

b. Budaya yang kuat sering dikatakan membantu kinerja bisnis karena 

menciptakan suatu tingkatan yang luar biasa dalam diri para karyawan. 

c. Budaya yang kuat membantu kinerja karena memberikan struktur dan kontrol 

yang dibutuhkan tanpa harus bersandar pada birokrasi formal yang kaku dan 

yang dapat menekan tumbuhnya motivasi dan inovasi. 

Keyakinan bahwa budaya yang kuat dan khas sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan suatu organisasi. 
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Diketemukan secara umum bahwa organisasi-organisasi yang sukses 

mempunyai budaya yang kuat sekaligus khas, termasuk mitos-mitos yang 

memperkuat sub-budaya organisasi. Organisasi yang gagal mempunyai sub-sub 

budaya kerja yang berlainan satu sama lain, atau jika tidak, mempunyai budaya 

masa lalu yang membuat organisasi tehalangi dalam melakukan adaptasi terhadap 

lingkungan yang berubah. 

Pengamatan para ahli dan pengalaman banyak Praktisi manajemen 

menunjukkan bahwa, pertama, dalam organisasi yang memiliki budaya kuat, 

perilaku para anggotanya dibatasi oleh kesepakatan bersama dan bukan karena 

perintah atau karena ketentuan-ketentuan formal. Kedua, tampak budaya yang 

kuat terhadap perilaku para anggotanya tampaknya besar dan telah berkaitan 

langsung dengan menurunnya keinginan para karyawan yang pindah berkarya di 

organisasi lain. Ketiga, bduaya yang kuat berarti akan makin banyak anggota 

organisasi yang menerima keterikatannya pada norma-norma  dan sistem nilai-

nilai organisasional yang berlaku, dan makin meningkat pula komitmen mereka 

terhadap keberhasilan pnerapan norma-norma dan sistem nilai-nilai tersebut 

(Siagian, 2002 : 235). Implikasi kuat dan lemah budaya kerja dapat dilihat pada 

gambar berikut ini. 
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Sumber : Siagian, 2002 : 236 
Gambar 2.4. Implikasi Kuat Tidaknya Budaya Kerja 

 

Dalam pembentukan budaya yang didalamnya terjadi perubahan-

perubahan atas budaya yang ada, menurut Mulyono ( 2003:87) bahwa untuk hal-

hal yang menyangkut symbol-simbol dan kegiatan-kegiatan, kebiasan-kebiasaan 

yang sederhana akan lebih mudah penyesuaiannya. Kegiatan penyesuaian tersebut 

akan lebih sulit apabila berhubungan dengan nilai-nilai dan perbedaan keyakinan 

anggota organisasi yang menyangkut keinginan untuk menyatukan norma-norma 

dan keyakinan-keyakinan setempat yang dianut beberapa kelompok tertentu. 

Misalnya, norma dan keyakinan perilaku yang tumbuh dalam masyarakat suku A 

tidak dapat secara tepat diaplikasikan pada suku B. Hal tersebut memerlukan 

waktu. Pengertian-pengertian dasar ini sangat perlu dipahami apabila organisasi 

ingin mensosialisasikan dan menginternalisasikan budaya kerja yang baru. 

Sesuai dengan pendapat tersebut, Robbins (dalam Mulyono, 2003::42) 

membagi budaya dalam tiga tingkatan berikut ini : 

a. Artifact adalah hal-hal yang dilihat, didengar, dan dirasakan jika sseorang 

berhubungan dengan sebuah kelompok baru dengan budaya yang tidak 
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dikenalnya. Artifact termasuk produk, jasa dan bahkan tingkah laku anggota 

kelompok ; 

b. Sistem dan nilai-nilai yang didukung (espoused values) merupakan alasan 

tentang mengapa orang berkorban demi apa yang dikerjakan. Budaya sebagian 

besar organisasi dapat melacak nilai-nilai yang didukung kembali ke penemu 

budaya ; 

c. Sitem asumsi yang mendasari (underlying assumptions) adalah keyakinan 

yang dianggap sudah ada oleh anggota organsiasi. Budaya untuk menetapkan 

cara yang tepat, dalam melaksanakan sesuatu di sebuah organsiasi, sering kali 

melalui asumsi yang tidak diucapkan.  

Ketiga tingkatan budaya tersebut membentuk pengertian dasar mengenai 

budaya kerja. 

Untuk memberikan pengertian yang lebih mudah terdapat 10 ( sepuluh ) 

karakteristik penting yang dapat dipakai sebagai acuan dalam memahami serta 

mengukur keberadaan budaya kerja yaitu Sistem dan nilai-nilai yang didukung 

(espoused values) serta Sitem asumsi yang mendasari (underlying assumptions), 

Robbins dalam Mulyono ( 2003:43)  adalah sebagai berikut : 

1. Insiatif individu : Tingkat tanggung jawab, kebebasan dan kemandirian yang 
dimiliki individu; 

2. Toleransi Resiko: Tingkat pengambilan resiko, inovasi dan keberanian 
individu; 

3. Arahan : Kemampuan organisasi dalam menciptakan kreasi – kreasi terhadap 
sasaran dan harapan kerja; 

4. Integrasi : Kemampuan Organisasi melakukan koordinasi seluruh unit menjadi 
satu kesatuan gerak; 

5. Dukungan Manajemen : Kemampuan jajaran menajemen dalam proses 
komunikasi, pembimbingan dan memberikan dukungan terhadap anak buah; 

6. Kontrol : Seberapa besar aturan, arahan supervisi mampu mengontrol perilaku 
kerja anak buah; 

7. Identitas : Seberapa kuat jati diri social organisasi dalam diri karyawan; 
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8. Sistem imbalan : Sejauh mana alokasi imbalan didasarkan atas kinerja; 
9. Toleransi Konflik : Kesempatan karyawan untuk dapat mengungkapkan 

konflik secara terbuka; 
10. Pola Komunikasi : Seberapa jauh komunikasi yang dibangun organisasi 

membatasi hirarki secara formal. 
 
 
 

2.1.3 Motivasi Kerja. 

Unsur motivasi pegawai merupakan unsur yang penting dalam suatu 

organisasi, baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta. Karena 

dengan adanya motivasi yang kuat dari pegawai maka pencapaian tujuan 

organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.  

Motivasi berasal dari kata latin ” Movere ” yang berarti ” Dorongan atau 

daya penggerak ” motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah 

kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua 

kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Motivasi 

penting karena dengan motivasi diharapkan setiap individu pegawai mau bekerja 

dan antusias atau mencapai produktivitas kerja yang tinggi Siagian (2006 : 93).  

Pengertian Motivasi menurut Siagian (2006 : 94) yang mengacu pada 

American Encyclopedia adalah That predisposition ( it self the subject of mach 

controversy ) within the individual which arouser sustain and direct his belaviour. 

Motivation is volve such factor as biological and emotional need a that can only 

be inferred from observation behaviour. Motivasi adalah kecenderungan ( suatu 

sifat yang merupakan pokok pertentangan ) dalam diri seseorang yang 

membangkitkan tompangan dan mengarahkan tindakan-tindaknya. Motivasi 
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meliputi faktor kebutuhan biologis dan emosional yang hanya dapat diduga dari 

pengamatan tingkah laku. 

Menurut Ernest J. McCormick (1985 : 268) dikemukakan bahwa “Work 

motivation is defined as conditions which influence the arousal, direction, and 

maintenance of behaviors relevant in work settings” (Motivasi kerja didefinisikan 

sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara 

perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja). Maslow dalam 

Sedarmayanti (2004 : 233) mengemukakan klasifikasi yang dapat disimpulkan 

oleh peneliti sebagai berikut  : 

1. Teori Hirarki Tingkat Kebutuhan 

Teori ini di kemukakan oleh Maslow dalam Widjaya (1999:72), bahwa 

manusia ditempat kerjanya di motivasi oleh suatu keinginan untuk 

memuaskan sejumlah kebutuhan yang ada dalam diri seseorang. Apabila 

pegawai kebutuhannya tidak terpenuhi, maka pegawai tersebut akan 

menunjukan perilaku kecewa, sebaliknya jika kebutuhannya terpenuhi, maka 

pegawai tersebut akan memperlihatkan perilaku yang gembira sebagai 

manifestasi rasa puasnya. Atas dasar pengertian tersebut, Maslow 

mengelompokan kebutuhan manusia menjadi lima kategori yasng tersusun 

dalam hirarki yaitu  sebagai berikut : 

a. Kebutuhan fisiologis (Physiological Needs) 

Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan utama individu dalam 

mempertahankan hidupnya yang diantaranya meliputi kebutuhan akan 
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makan dan minum, pakaian serta tempat tinggal. Dalam situasi kerja yang 

termasuk dalam kategori ini antara lain gaji dan kondisi kerja. 

b. Kebutuhan akan rasa aman (Safety and Security Needs) 

Kebutuhan akan keselamatan dan rasa aman akan bertindak sebagai 

motivator, apabila kebutuhan fisiologis telah terpuaskan secara minimal. 

Kebutuhan rasa aman ini antara lain perlindungan dari bahaya kecelakaan 

kerja, jaminan kelangsungan pekerjaan dan jaminan hari tua. 

c. Kebutuhan sosial (Social Needs) 

Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan selanjutnya yang harus dipenuhi 

dan akan menjadi dominan bila kedua kebutuhan sebelumnya telah 

terpenuhi. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan persahabatan, afiliasi 

serta berinteraksi yang memuaskan dengan orang lain. 

d. Kebutuhan akan penghargaan (Esteem Needs or Status Needs) 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh 

orang lain. 

e. Kebutuhan aktualisasi diri (Self Actualization) 

Kebutuhan aktualisasi merupakan kebutuhan yang paling tinggi dalam 

hirarki kebutuhan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk memanfaatkan 

kemampuan, keterampilan dan potensi yang dimiliki secara maksimal. 

Teori Maslow ini mengasumsikan bahwa kebutuhan yang tidak terpenuhi 

adalah faktor yang membangkitkan seseorang untuk berperilaku. 

Kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi lebih dahulu sebelum 

kebutuhan yang lebih tinggi mulai mendominasi prilaku seseorang. 
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2. Teori Dua Faktor Herzberg 

Teori dua faktor ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg yang menerangkan 

bahwa faktor-faktor intrinsik berhubungan dengan kepuasan kerja, sementara 

faktor-faktor ekstrinsik berkaitan dengan ketidakpuasan. Oleh karena itu 

pimpinan organisasi yang berusaha menghilangkan faktor-faktor yang 

menciptakan ketidakpuasan kerja, agar dapat membawa ketentraman, 

walaupun belum tentu memotivasi karena mereka akan menentramkan pekerja 

bukannya memotivasi kerja. Akibatnya karakteristik ini seperti kebijakan dan 

administrasi perusahaan, penyelia, hubungan antara pribadi, kondisi kerja dan 

gaji telah dicirikan oleh Herzberg sebagai faktor hygiene. Jika ingin 

memotivasi pekerja, disarankan untuk menekankan variable prestasi, 

pengakuan, kerja itu sendiri, tanggung jawab dan pertumbuhan. Sementara 

faktor ekstrinsik (konteks pekerjaan) meliputi upah, keamanan kerja, mutu 

penyeliaan, mutu hubungan interpersonal antara sesama rekan kerja serta 

atasan dan bawahan. Keberadaan kondisi ini terhadap kepuasan pekerja tidak 

selalu memotivasi kerja mereka. 

3. Teori X dan Y dari Douglas McGreger 

Teori motivasi yang dikemukakan oleh Douglas McGreger mengemukakan 

dua pandangan yang jelas berbeda mengenai manusia. secara dasar yang satu 

berkonotasi negatif yang ditandai sebagai teori X dan yang lain pada dasarnya 

positif, yang ditandai oleh teori Y. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa 

secara jelas dan tegas dapat dibedakan atas manusia penganut teori X dan teori 

Y. McGreger sendiri menganut keyakinan bahwa pengandaian teori Y lebih 
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valid daripada teori X. Oleh karena itu, usulan ide-ide seperti pengambilan 

keputusan partisipatif, pekerjaan yang bertanggung jawab dan menantang, 

hubungan kelompok yang tidak baik sebagai pendekatan yang akan 

memaksimalkan motivasi pekerjaan seorang pekerja. 

Adapun teori ini dijelaskan dalam Tabel 2.1 berikut : 

Tabel 2.1 
Teori X dan Teori Y 

 
Teori X Teori Y 

1. Pekerja secara inherent 
(tertanam dalam dirinya) tidak 
menyukai kerja dan bilamana 
dimungkinkan akan mencoba 
menghindarinya. 

2. Karena pekerja tidak menyukai 
kerja, maka mereka harus 
dipaksa, diawasi atau diancam 
dengan hukuman untuk 
mencapai tujuan. 

3. Pekerja akan menghindari 
tanggung jawab dan mencari 
pengarahan formal bilaman 
dimungkinkan. 

4. Kebanyakan pekerja menaruh 
keamanan diatas semua faktor 
lain yang dikaitkan dengan 
kerja dan akan memperagakan 
ambisi sedikit saja.  

1. Pekerja dapat memandang kerja 
sebagai sama wajarnya seperti 
istirahat atau bermain 
 
 

2. Pekerja akan menjalankan 
pengarahan diri jika mereka janji 
terlibat pada sasaran-sasaran. 

 
 

3. Rata-rata pekerja dapat belajar 
untuk menerima baik bahkan 
mengusahakan tanggung jawab. 

 
4. Kemampuan untuk mengambil 

keputusan inovatif (pembaharuan) 
tersebar meluas dalam populasi 
dan tidak perlu merupakan milik 
dari mereka yang berada dalam 
posisi manajemen. 

 

Tingkah laku seseorang dipengaruhi serta dirangsang oleh keinginan, 

kebutuhan, tujuan dan kepuasannya. Rangsangan timbul dari diri sendiri (internal) 

dan dari luar ( eksternal ). Rangsangan  (materi dan non materi ) ini akan 

menciptakan motif dan motivasi. 
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Motivasi adalah suatu pengertian yang mengandung semua alat menggerak 

alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan 

ingin berbuat sesuatu. Sedangkan arti motivasi itu sendiri menurut Wahjosumidjo 

(2004 : 64) adalah dorongan kerja yang timbul pada diri seseorang untuk 

berperilaku dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Menurut Wahjosumidjo ( 2004 : 123 ) yang mengacu kepada pendapat 

dari John Wisterman dan Pauline Donoghuc mengemukakan bentuk motivasi 

adalah Serangkaian proses yang memberi semangat bagi perilaku seseorang dan 

mengarahkannya kepada pencapaian beberapa tujuan atau secara lebih singkat 

yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang harus dikerjakan 

secara sukarela dan dengan baik. 

Pemberian motivasi oleh pimpinan sebagai motivator harus dilakukan untuk 

mengerakkan dan mengerahkan segala potensi yang dimiliki setiap pegawai. Yang 

perlu diperhatikan oleh pimpinan dalam memotivasi pegawai untuk meningkatkan 

prestasi kerja yang maksimal menggunakan teknik-teknik motivasi seperti 

disebutkan Wahjosumidjo ( 2004 : 97 ) yaitu teknik motivasi tidak lain ialah 

kemampuan seseorang atau pemimpin secara konseptual dengan berbagai sumber 

daya dan sarana dalam menciptakan situasi yang memungkinkan timbulnya 

motivasi pada setiap bawahan atau orang lain untuk berprestasi sesuai dengan 

tujuan organisasi. 

Sehubungan dengan itu, Wahjosumidjo ( 2004 : 101 ) yang mengacu pada 

Strauss dan Sayles mengemukakan beberapa teknik / metode untuk memotivasi 

orang (disimpulkan peneliti), sebagai berikut: 
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1. Dengan Kekerasan ( The Strong Approach )  

Dalam hal ini pemimpin lebih menekankan wewenang yang dimilikinya. 

2. Bersikap Baik ( The Be Good Approach ) 

Pemimpin berusaha meningkatkan semangat bawahan dengan memberikan 

kondisi kerja yang baik, berbagai tunjangan, servis, gaji yang tinggi dan 

sebagainya . 

3. Melalui Perundingan secara Implisit ( Implisit Bargaining )  

Pada prakteknya melalui persetujuan antara atasan dan bawahan terdapat 

hasil kerja dengan imbalan yang akan diberikan oleh atasan. 

4. Melalui Kompetisi ( Competition ) 

Persaingan merupakan sumber motivasi yang cukup, setiap orang bergantung 

pada dirinya sendiri untuk melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin. 

5. Motivasi yang Terinternalisasi ( Internalized Motivation ) 

Dalam hal ini perlu diperhatikan :  

a. Kepuasan kerja yang terinternalisasi  

b. Pentingnya kepuasan sosial dalam pekerjaan seperti pengembangan 

persahabatan dan rasa kebersamaan  

Dengan didasarkan pada teknik motivasi tersebut, usaha untuk mencapai 

tujuan suatu organisasi sebagaimana yang diharapkan, diperlukan Pegawai yang 

memiliki prestasi kerja yang baik sehingga mampu melaksanakan tugasnya 

dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh atas apa yang dikerjakan. 
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Dari beberapa pengertian motivasi di atas, maka perlu diketahui tujuan 

diberikannya motivasi. Saydam ( 2006 : 328 ) mengemukakan pada hakekatnya 

tujuan pemberian motivasi kepada para karyawan adalah sebagai berikut : 

1. Mengubah perilaku karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan  

2. Meningkatkan gairah dan semangat kerja  

3. Meningkatkan disiplin kerja 

4. Meningkatkan prestasi kerja  

5. Mempertinggi moral kerja karyawan 

6. Meningkatkan rasa tanggung jawab  

7. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi  

8. Menumbuhkan loyalitas karyawan pada perusahaan  

Kaitan yang erat antara motivasi dengan prestasi kerja juga dapat dilihat 

dari pendapat yang dikemukakan oleh Sarwoto ( 2001: 151 ) bahwa tujuan 

motivasi adalah meningkatkan prestasi kerja dan produktivitas kerja bawahan 

dalam mencapai tujuan organisasi. 

Di dalam suatu organisasi / lembaga seorang pemimpin selalu dihadapkan 

pada berbagai tantangan berat lebih-lebih dalam kehidupan dunia modern yang 

ditandai oleh berbagai gejala, seperti volume kerja yang semakin meningkat, 

interaksi manusia yang lebih kompleks, tuntutan pengembangan sumber daya 

manusia dan sebagainya. Untuk itu setiap unsur pimpinan harus mengetahui 

bagaimana caranya menggerakkan orang lain (memotivasi) sehingga dengan sadar 

bawahan secara bersama-sama bersedia berperilaku untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 
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Motivasi merupakan suatu proses yang mencerminkan interaksi antara 

sikap, kebutuhan, persepsi dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. 

Motivasi sebagai proses psikologi timbul diakibatkan oleh faktor di dalam diri 

seseorang itu sendiri (instrinsik) atau faktor diluar diri (ekstrinsik). Faktor 

instrinsik dapat berupa kepribadian, sikap, pengalaman, pendidikan atau berbagai 

harapan, cita-cita yang menjakau kemasa depan, sedangkan faktor ekstrinsik dapat 

ditimbulkan karena gaya kepemimpinan atasan, kompetisi antar sesama pegawai, 

tuntutan perkembangan organisasi atau tugas dan sebagainya. 

Faktor instrinsik dan ekstrinsik dalam motivasi timbul karena adanya 

rangsangan. Rangsangan ( materi dan non materi ) ini dapat menciptakan motif 

dan motivasi yang mendorong orang bekerja ( beraktivitas ) untuk memperoleh 

kebutuhan dan kepuasan dari hasil kerjanya. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, bahwa motivasi adalah kondisi 

yang menggerakan pegawai agar mampu mencapai tujuan. Motivasi dapat pula 

dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri, hal ini akan 

lebih jelas jika diperhatikan bagan 2.1 berikut :  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.5 Motivasi Sebagai Pembangkit Dorongan 
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2.1.4 Kinerja. 

2.1.4.1  Pengertian Kinerja. 

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan 

kepada fihak-fihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu 

organisasi yang dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta 

mengetahui dampak positif  dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. 

Pengertian kinerja sering dikaitkan dengan job peformance. Job 

performance merupakan sejumlah keberhasilan yang dapat diraih dalam 

melaksanakan pekerjaannya ( Wahyudi, 2002 : 63 ). 

Menurut Sedamayanti ( 2004 : 176 ), “ kinerja adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu oganisasi sesuai 

dengan wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing dalam mencapai tujuan 

organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun 

etika “. 

Wood, Wallace dan Zeffane ( 1998 : 149 ) mendefinisikan kinerja sebagai 

berikut : “ Performance is a summary measure of the quantity and quality of task 

contribution made by an individual or group to the work unit and organization “. 

Kinerja merupakan hasil pengukuran dari kontribusi kuantitas dan kualitas kerja 

yang dihasilkan oleh individu atau sekelompok orang dari unit kerjanya dan 

organisasinya. 

Menurut Milkovich dan Boudreau ( 1997 : 100 ), “ Employee performance 

is the degree to which employees accomplish works requirement “. Kinerja 
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pegawai merupakan suatu derajat dimana para pegawai dapat menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan syarat yang ditentukan. 

Bernardin dan Russel ( 2003 : 397 ) mengatakan bahwa “ kinerja pegawai 

tergantung pada kemampuan, usaha dan kesempatan kerja yag dinilai dari output 

yang ditimbulkan oleh kepuasan kerja pegawai “. 

Selanjutnya Mangkunegara ( 2005 : 67 ) mendefinisikan kinerja sebagai 

berikut : “ Kinerja ( prestasi kerja ) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya “. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja adalah suatu hasil kerja ( output dan outcomes ) pegawai baik secara 

kuantitas maupun kualitas di dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung 

jawab dan jenis pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

 

2.1.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja. 

Menurut Cummings dan Schwab ( 1973 ), Porter dan Lawler ( 1968 ), 

Vroom ( 1960 ) dalam Sumantri ( 2001 : 63 ), hasil kerja merupakan fungsi dari 

tiga perubah yang meliputi kemampuan, tingkat motivasi dan peranan persepsi. 

Sedangkan Sedarmayanti (2004 : 177) mengemukakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja atau prestasi kerja yaitu faktor kemampuan 

(ability) dan faktor motivasi ( motivation ). Hal ini sesuai dengan pendapat 

Newstorm dan Davis ( 2002 : 15 ), yang merumuskan bahwa : 

• Knowledge X  Skill = Ability 
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• Attitude X  Situation = Motivation 

• Ability X  Motivation = Potential Human Performance  

• Potential Human Performance X Resources X Opportunity = 

Organizational Results 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Sumantri ( 2001 : 63 ), bahwa tingkat usaha 

yang seorang pekerja dalam melaksanakan tugasnya merupakan cerminan dari 

kuatnya motiv seseorang. Seorang pekerja yang memiliki usaha yang kuat, maka 

hasilnya akan lebih baik jika dibandingkan dengan pekerja yang memiliki tingkat 

usaha yang rendah. Faktor lain yang turut menetukan hasil kerja adalah 

kemampuan, yaitu potensi seorang pekerja untuk melaksanakan pekejaan, baik 

kemampuan fisik maupun mental. Peranan faktor persepsi akan terlihat dari 

bagaimana cara seorang pekerja dalam mengamati tingkah laku apa yang dituntut 

oleh pekerjaannya. Seorang pekerja akan lebih berhasil jika ia mengetahui secara 

tepat tingkah laku kerja yang bagaimana yang diperlukan dalam menghadapi 

pekerjaannya. Faktor lain yang turut mempengaruhi performance adalah faktor 

lingkungan ( lokasi perusahaan, citra, prestise perusahaan ) dan sifat organisasi 

(kondisi kerja, kohesi kelompok, sistem imbalan, job design, kepemimpinan dan 

perubahan organisasi). 

Menurut Nawawi ( 2002 : 97 ), beberapa faktor yang mempengaruhi 

kinerja dibagi menjadi beberapa kelompok variabel, yaitu : 

1. Variabel individu : Kemampuan dan keterampilan mental dan fisik, 
latar belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman, demografis : 
umur, etnis, jenis kelamin 

2. Variabel organisasi : sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur 
organisasi. 

3. Variabel psikologis : persepsi, sikap, kepribadian, belajar, motivasi. 
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Ketiga variabel tesebut mempengaruhi perilaku individu untuk 

menentukan apa yang akan dikerjakan, yang akhirnya mempengaruhi kinerja yaitu 

hasil apa yang diharapkan sebagai tujuan akhir. 

Berdasarkan uiraian di atas banyak instrumen-instrumen untuk mengukur 

penilaian kinerja, tetapi pada penelitian ini penilaian kinerja difokuskan kepada 

penelusuran intrumen-instrumen (Mangkunegara, 2005:67) sebagai berikut : 

1. Quantity of work (Kuantitas kerja) 

Intrumern ini digunakan untuk menilai kinerja dengan mengukur kesesuaian 

jumlah output yang dicapai oleh pegawai dalam waktu tertentu.  Adapun 

indikator kuantitas kerja adalah sebagai berikut : 

a) Jumlah kerja yang dilaklukan dalam suatu periode yang telah ditentukan 

b) Efisiensi waktu untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan  

2. Quality of work (Kualitas kerja) 

Intrumern ini digunakan untuk menilai kinerja dengan mengukur kesesuaian 

jumlah output yang dicapai dengan standar yang telah ditentukan.  Adapun 

indikator kualitas kerja adalah sebagai berikut : 

a) Kualitas kerja yang dicapai 

3. Creativeness (kreativitas) 

Intrumern ini digunakan untuk menilai kinerja dengan mengukur kemampuan 

karyawan dalam menyelesaikan tugas yang bermacam-macam persoalannya 

sehingga bekerja lebih bardaya guna dan berhasil guna.  Adapun indikator 

kreativitas  kerja adalah sebagai berikut : 
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a) Pengetahuan yang dimiliki 

b) Gagasan/ide yang dimunculkan dalam menyelesaikan masalah pekerjaan 

c) Kerjasama dengan orang lain 

d) Berani menanggung resiko 

4. Initiative (Inisiatif/prakarsa) 

Intrumern ini digunakan untuk menilai kinerja dengan mengukur kemampuan 

pegawai untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah dalam 

menjabarkan tugas pokok yang diberikan.  Adapun indikator inisiatif adalah 

sebagai berikut: 

a) Pengambilan keputusan  

b) Integritas 

 

2.2  Kerangka Pemikiran. 

Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu aspek 

yang sangat penting, sehingga pengelolaan sumber daya manusia perlu mendapat 

perhatian khusus. Ketidakberhasilan pengembangan sumber daya manusia akan 

mengakibatkan bebagai kerugian atau dampak negatif yang pada akhirnya akan 

berakibat kehancuran organisasi. 

Pengelolaan sumber daya manusia yang baik, dengan cara meningkatkan 

kepuasan kerja pegawai akan menghasilkan kinerja yang baik pula. Hal ini tidak 

hanya berdampak pada meningkatnya kinerja pegawai, tetapi juga kinerja 

organisasi secara keseluruhan. Salah satu faktor untuk meningkatkan kinerja 
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pegawai agar mempunyai kinerja yang baik adalah dengan budaya kerja yang baik 

serta motivasi yang tinggi. 

Budaya yang dikemukakan oleh Krech  ( dalam Grave 1996:76 ) adalah 

sebagai suatu pola semua susunan, baik material maupun perilaku yang sudah 

diadopsi masyarakat sebagai suatu cara tradisional dalam memecahkan masalah-

masalah para anggotanya. 

Menurut pendapat Schein Mulyono (2003:67), budaya kerja  “ adalah 

sistem makna bersama yang dianut oleh anggota – anggota yang membedakan 

organisasi itu terhadap organisasi – organisasi lain” 

Dari uraian diatas  Mulyono (2003:43) menyimpulkan bahwa “Budaya 

Kerja    adalah    sistem nilai-nilai  yang diyakini oleh  semua anggota organisasi 

dan yang dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan, 

berfungsi sebagai sistem perekat dan dapat dijadikan acuan berprilaku dalam 

organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.  

Untuk memberikan pengertian yang lebih mudah terdapat 10 (sepuluh) 

karakteristik penting yang dapat dipakai sebagai acuan dalam memahami serta 

mengukur keberadaan budaya  kerja Robbins dalam Mulyono ( 2003:43)  adalah 

sebagai berikut : 

1. Insiatif individu : Tingkat tanggung jawab, kebebasan dan kemandirian yang 
dimiliki individu; 

2. Toleransi Resiko: Tingkat pengambilan resiko, inovasi dan keberanian 
individu; 

3. Arahan : Kemampuan organisasi dalam menciptakan kreasi – kreasi terhadap 
sasaran dan harapan kerja; 

4. Integrasi : Kemampuan Organisasi melakukan koordinasi seluruh unit menjadi 
satu kesatuan gerak; 

5. Dukungan Manajemen : Kemampuan jajaran menajemen dalam proses 
komunikasi, pembimbingan dan memberikan dukungan terhadap anak buah; 
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6. Kontrol : Seberapa besar aturan, arahan supervisi mampu mengontrol perilaku 
kerja anak buah; 

7. Identitas : Seberapa kuat jati diri social organisasi dalam diri karyawan; 
8. Sistem imbalan : Sejauh mana alokasi imbalan didasarkan atas kinerja;  
9. Toleransi Konflik : Kesempatan karyawan untuk dapat mengungkapkan 

konflik secara terbuka; 
10. Pola Komunikasi : Seberapa jauh komunikasi yang dibangun organisasi 

membatasi hirarki secara formal. 
 

Berdasarkan hal–hal tersebut diatas penulis bahwa budaya kerja erat 

hubungannya dengan kinerja Pegawai, dengan budaya kerja yang baik dan 

dijalani oleh seluruh pegawai diharapkan kinerja pegawai akan baik 

Menurut Cormick dalam Mangkunegara (2005:94) mengemukakan 

motivasi kerja sebagai berikut: “Work motivation is defined as conditions which 

influence the arousal, direction, and maintenance of behaviors relevant in work 

settings”. Yang artinya motivasi kerja didefinisikan sebagai kondisi yang 

berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang 

berhubungan dengan lingkungan kerja. 

Maslow dalam Sedarmayanti (2004 : 233) mengelompokan kebutuhan 

manusia menjadi lima kategori yang tersusun dalam hirarki yaitu sebagai berikut : 

Kebutuhan fisiologis (Physiological Needs), b. Kebutuhan akan rasa aman (Safety 

and Security Needs), c. Kebutuhan sosial (Social Needs), d.Kebutuhan akan 

penghargaan (Esteem Needs or Status Needs) dan e. Kebutuhan aktualisasi diri 

(Self Actualization). 

Pada sebuah organisasi pimpinan memandang teori motivasi tersebut sama 

pentingnya untuk diketahui sebagai referensi dalam rangka melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab. Sisi pimpinan harus memahami dengan baik apa yang dapat 

memotivasi para pegawai sehingga mau melaksanakan tugasnya dengan semangat 
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dan penuh gairah sehingga diharapkan meningkatkan produktivitas kerja. Di sisi 

lain pimpinan perlu mengetahui bagaimana atau dengan cara-cara dan langkah-

langkah apa, sehingga dapat memotivasi pegawai dalam rangka meningkatkan 

kinerjanya. Apabila pegawai memiliki  motivasi kerja yang tinggi serta di dukung 

oleh kemampuan dan kecakapan kerja yang memadai, maka dapat dipastikan 

pegawai  tersebut akan memberikan konstribusi yang baik bagi organisasi.  

Kinerja atau prestasi kerja pada dasarnya adalah hasil kerja seseorang 

selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya 

standar, target/sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan 

kondisi yang mempengaruhi prestasi kerja, dan pengertian kinerja yang dikaitkan 

dengan penilaian prestasi kerja personil dalam melaksanakan kegiatannya dapat 

diartikan sebagai berikut: “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. (Mangkunegara, 2005:67). 

Selanjutnya Mangkunegara ( 2005 : 67 ) mendefinisikan kinerja sebagai 

berikut : “ Kinerja ( prestasi kerja ) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Adapaun indikator yang digunakan dalam penelitian ini maeliputi 

kuantitas dan kualitas kerja, kreativitas, inisiatif serta integritas pegawai itu 

sendiri yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya melalui pembagian kerja 
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pegawai yang tepat dan berusaha dengan berbagai cara untuk meningkatkan 

motivasi kerja pegawainnya sehingga komitmen kerja yang mereka inginkan 

dapat terwujud sehingga kinerja akan meningkat. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa 

kinerja pegawai itu sendiri dapat dipengaruhi oleh faktor budaya kerja dan 

motivasi kerja oleh karena itu besar kecilnya kinerja pegawai yang ada pada 

individu maupun kelompok tergantung pada budaya kerja dan motivasi kerja, 

maka dapat digambarkan secara lengkap diagram paradigma penelitian sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Kerangka Pemikiran 
 
2.3 Hipotesis. 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian 

adalah sebagai berikut : ”Budaya kerja dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai, baik secara simultan maupun parsial”. 

KINERJA 
PEGAWAI 

 
- Kualitas kerja 
- Kuantitas kerja 
- Kreativitas  
- Inisiatif 

(Mangkunegara, 
2005:67). 

BUDAYA KERJA 
 

• Sistem dan nilai-nilai yang 
didukung 

• Sistem asumsi yang 
mendasari 

Robbins dalam Mulyono 
(2003:43) 

MOTIVASI  
1. Kebutuhan Fisiologi 
2. Kebutuhan Rasa aman 
3. Kebutuhan Sosial 
4. Kebutuhan akan 

Penghargaan 
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

(Maslow dalam Sedarmayanti,  
2004 : 234) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan yaitu metode deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang ciri-ciri variabel 

persepsi mengenai budaya kerja dan motivasi kerja serta kinerja. Sifat penelitian 

verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang 

dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan, dimana dalam penelitian ini 

akan menguji pengaruh budaya kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai 

Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat . 

Mengingat sifat penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif dengan 

asumsi bahwa metode ini paling relevan dengan menganalisis peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dengan cara mengukur indikator-indikator variabel penelitian melalui 

parameter dan teknik pengukuran statistik, maka metode penelitian yang digunakan 

adalah metode descriptive survey dan metode explanatory survey. 

Tipe investigasi bersifat kausalitas, karena akan diuji hubungan sebab akibat 

antara variabel bebas dan variabel terikat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 

individu yaitu pegawai Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Barat . Penelitian ini termasuk pada kategori cross-sectional, yaitu informasi dari 

responden dikumpulkan langsung di obyek penelitian, dengan tujuan untuk dapat 

menduga pendapat responden terhadap obyek penelitian. 
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3.2. Operasionalisasi Variabel 

Seperti yang terungkap di dalam identifikasi masalah, bahwa pokok 

masalah yang diteliti adalah budaya kerja (X1) dan motivasi kerja (X2) sebagai 

variabel bebas, dan kinerja pegawai sebagai variabel terikat (Y). Untuk lebih 

jelasnya variabel-variabel yang akan ditelaah dalam penelitian ini, dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian 
 

Variabel Konsep Variabel Sub 
Variabel Indikator Ukuran Skala 

Budaya 
Kerja 
(X1) 

Budaya kerja 
adalah sistem nilai-
nilai yang diyakini 
oleh semua 
anggota organisasi 
dan yang 
dipelajari, 
diterapkan, serta 
dikembangkan 
berkesinambungan, 
berfungsi sebagai 
sistem perekat dan 
dapat dijadikan 
acuan berperilaku 
dalam organisasi 
untuk mencapai 
tujuan organisasi 
yang telah 
ditetapkan. 
Robbins dalam 
Mulyono (2003 : 
43) 
 

Sistem dan 
nilai-nilai 
yang 
didukung  
 
Sistem 
asumsi yang 
mendasari  

 
 
 
 

- Inisiatif Individu 
- Toleransi Resiko  
- Arahan 
- Integritas 
- Dukungan 

Manajemen 
 

- Kontrol  
- Identitas  
- Sistem Imbalan 
- Toleransi Konflik 
- Pola Komunikasi  

Tingkat Persepsi pegawai 
terhadap Budaya kerja yang 
menyangkut: 
 
- Inisiatif Individu 
- Toleransi Resiko 
- Arahan 
- Integritas 
- Dukungan Manajemen 

 
- Kontrol  
- Identitas  
- Sistem Imbalan 
- Toleransi Konflik 
- Pola Komunikasi 

 
 
 
 
Ordinal 
Ordinal 
Ordinal 
Ordinal 
Ordinal 
 
Ordinal 
Ordinal 
Ordinal 
Ordinal 
Ordinal 

Motivasi 
Kerja 
(X2) 

Motivasi kerja 
sebagai kesediaan 
untuk 
mengeluarkan 
tingkat upaya yang 
tinggi kearah 
tujuan-tujuan 
organisasi yang 
dikondisikan oleh 
kemampuan upaya 
itu untuk 
memenuhi suatu 
kebutuhan 
individual 
(Maslow dalam 
Sedarmayanti, 
2004:233) 

Kebutuhan 
Fisiologis 
 
 
Kebutuhan 
Rasa Aman 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kebutuhan 
Sosial  
Kebutuhan 
akan 
penghargaan 
 
Kebutuhan 
Aktualisasi 
Diri 

Tinggi rendahnya 
alasan kebutuhan 
ekonomis  
 
• Kepastian adanya 

jaminan 
• Kepastian adanya 

keamanan kerja 
• Kepastian 

kelangsungan 
kerja 

• Kinerja pimpinan 
secara umum 

• Kebijakan 
pimpinan dalam 
hubungan kerja 

• Kesesuaian 
penghargaan dari 
organisasi atas 
prestasi 

• Besar/kecilnya 
untuk berkembang 
dan memperoleh 
kemajuan 

Tingkat tinggi rendahnya 
alasan kebutuhan ekonomis 
 
 
• Tingkat kepastian 

adanya jaminan 
• Tingkat kepastian 

adanya keamanan kerja 
• Tingkat kepastian 

kelangsungan kerja 
• Tingkat kinerja 

pimpinan secara umum 
• Tingkat kebijakan 

pimpinan dalam 
hubungan kerja 

• Tingkat kesesuaian 
penghargaan dari 
organisasi atas prestasi 

• Tingkat besar/kecilnya 
untuk berkembang dan 
memperoleh kemajuan 

 
 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
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Variabel Konsep Variabel Sub 
Variabel Indikator Ukuran Skala 

Kinerja 
Pegawai 

(Y) 

Kinerja pegawai 
adalah hasil kerja 
secara kualitas dan 
kuantitas yang 
dicapai oleh 
seorang pegawai 
dalam 
melaksanakan 
tugasnya sesuai 
dengan 
tanggungjawab 
yang diberikan 
kepadanya 
(Mangkunegara, 
2005:67) 

Kuantitas 
Kerja 
 
Kualitas 
Kerja  
 
Kreativitas  
 
Inisiatif  

• Jumlah kerja yang 
dilakukan dalam 
suatu periode 
yang telah 
ditentukan 
 

• Efisiensi kerja 
yang dicapai 

 
• Kualitas Kerja 

yang dicapai 
 
• Pengetahuan yang 

dimiliki mengenai 
pekerjaan 

 
• Gagasan/ide yang 

dimunculkan 
 
• Kerjasama dengan 

orang lain 
 
• Berani 

menanggung 
resiko 

 
• Pengambilan 

Keputusan  
 
• Integritas  

• Tingkat capaian target 
 
 
 
 

• Jumlah waktu yang 
dibutuhkan  

 
• Tingkat ketelitian  

 
 
• Tingkat pengetahuan  
 
 
 
• Cara penyelesaian 

pekerjaan 
 

• Tingkat kerjasama  
 

 
• Tingkat tanggung jawab 
 
 
 
• Tingkat kemampuan 

pengambilan keputusan  
 

• Tingkat integritas  

Ordinal 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 

 

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data/ Informasi 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dari 

dokumentasi atau laporan yang tersedia pada perusahaan (evaluasi kinerja Bagian 

SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019). Sedangkan data 

primer berupa persepsi mengenai budaya kerja, motivasi kerja dan kinerja pegawai 

bersumber dari para pegawai pada Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Barat  sebagai responden. 

Sedangkan cara penentuan responden yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah probability sampling, yaitu sampling yang memberikan peluang yang sama 

bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Namun 

karena jumlah pegawai dalam penelitian ini ukuran populasi relatif sedikit, 
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sehingga untuk menjaga validitas dan reliabilitas pengukuran dalam penelitian ini 

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

responden. Dalam hal ini para pegawai Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Barat  sebanyak (N) 30 orang pegawai. 

 

3.4. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku atau bahan-bahan tertulis 

yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 

2. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data yang langsung terjun kelapangan 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan 

lapangan terhadap objek penelitian atau pun dengan wawancara kepada para 

pegawai. 

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab 

dengan pimpinan Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Barat  

c. Angket, yaitu suatu teknik pengumpulan data primer guna menguji hipotes 

yang dilakukan melalui tanggapan, opini dan sikap responden pada pegawai 

Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  
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3.5.  Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

Pengolahan data yang terkumpul dari hasil wawancara kuesioner dapat 

dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) langkah, yaitu: persiapan, tabulasi, dan penerapan 

data pada pendekatan penelitian. Persiapan adalah mengumpulkan dan memeriksa 

kelengkapan lembar kuesioner serta memeriksa kebenaran cara pengisian. 

Melakukan tabulasi hasil kuesioner dan memberikan nilai (scoring) sesuai dengan 

sistem penilaian yang telah ditetapkan. Kuesioner tertutup dengan menggunakan 

Skala ordinal 5, nilai yang diperoleh merupakan indikator untuk pasangan variabel 

independen X terhadap variabel dependen Y yaitu seperti berikut (X1, X2, Y) yang 

diasumsikan berhubungan Tinier. Data basil tabulasi diterapkan pada pendekatan 

penelitian yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Analisis yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu : (1) analisis deskriptif 

terutama untuk variabel yang bersifat kualitatif dan (2) analisis kuantitatif, berupa 

pengujian hipotersis dengan menggunakan uji statistik. Analisis kuantitatif 

ditekankan untuk mengungkapkan perilaku variabel penelitian, sedangkan analisis 

deskriptif/kualitatif digunakan untuk mengetahui perilaku faktor penyebab. 

Dengan menggunakan kombinasi metode analisis tersebut dapat diperoleh 

generalisasi yang bersifat komprehensif. 

Sebagaimana yang dirancang dalam-operasionalisasi variabel, maka nilai 

variabel-vairabel 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. 
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Untuk memperoleh data dari variabel kualitatif, setiap variabel terlebih 

dahulu dijabarkan ke dalam subvariabel dan setiap sub variabel 

dioperasionalisasikan ke dalam indikator. Setiap indikator diukur dengan ukuran 

peringkat jawaban dengan Skala ordinal. 

Analisis yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu : 

(1) Analisis deskriptif terutama untuk variabel yang bersifat kualitatif. Dimana 

tujuan No 1 sd No. 3 diuji secara deskriptif, yaitu : 

-  Budaya kerja yang dipersepsi/dihayati pegawai dapat meningkatkan 

kinerja pegawai Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Barat . 

-  Motivasi kerja dapat meningkatkan kinerja pegawai Bagian SDM dan 

Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  

-  Kinerja pegawai Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Barat  Analisis tujuan deskriptif dengan melihat rata-rata skor masing-

masing variabel yang diteliti (Zikmund, 2000 ; 45). Logika perhitungan 

rata-rata skor yang terkecil adalah apabila semua responden menjawab 

“1”, maka skornya 1 x 30 (ukuran populasi) yaitu 30, demikian juga rata-

rata skor terbesar adalah apabila semua responden memilih “5”, maka 

skornya 5 x 30 (ukuran populasi) yaitu 150. Karena itu dapat 

dikelompokan apabila rata-rata skor variabel yang diteliti dengan interval 

atau rentang. 

Pengolahan data secara deskriptif digunakan bantuan tabel dalam 

bentuk jumlah dan prosentase dengan ketentuan pembobotan yang telah 
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ditentukan sehingga dapat diketahui klasifikasi keberadaan dari masing-masing 

variabel penelitiannya. Adapun kriteria klasifikasi yang digunakan 

berpedoman kepada ketentuan Arikunto (2003:354 - 356), yaitu perlu 

ditentukan rentang skor. 

 

(2)  Analisis kuantitatif, berupa pengujian hipotersis 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. 

Adapun untuk keperluan analisis telah ditempuh langkah-langkah sebagai 

berikut.: 

Sebagaimana yang dirancang dalam operasionalisasi variabel dari kuestioner, maka 

nilai variabel-vairabel 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 
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frekuensi setiap pilihan jawaban. 

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 pernyataan, tentukan nilai batas untuk Z untuk setiap pilihan 

jawaban. 

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

persamaan berikut, 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝑆𝑆 𝑡𝑡𝑆𝑆𝑡𝑡 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝐵𝐵 𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵𝑆𝑆ℎ −  𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝑆𝑆𝐾𝐾𝑆𝑆 𝑡𝑡𝑆𝑆𝑡𝑡 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝐵𝐵 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑆𝑆𝐵𝐵

𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝑆𝑆ℎ 𝐾𝐾𝑑𝑑 𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵𝑆𝑆ℎ 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝐵𝐵 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑆𝑆𝐵𝐵 −  𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝑆𝑆ℎ 𝐾𝐾𝑑𝑑 𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵𝑆𝑆ℎ 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝐵𝐵 𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵𝑆𝑆ℎ
 

 

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

persamaan berikut, 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝑆𝑆 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑆𝑆 + |𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚|  +  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 basil transformasi, disesuaikan dengan data ordinal aslinya, baik untuk 

variabel independen maupun variabel dependen dari semua sampel penelitian untuk 

pengujian hipotesis. 

Sedangkan untuk meneliti pengaruh di antara variabel penelitian terhadap 

kinerja pegawai, data hasil tabulasi diterapkan pada pendekatan penelitian yaitu 
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dengan Analisis Jalur (Path Analysis). 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 budaya kerja (Variabel X1), dan motivasi kerja (Variabel 

X2) serta kinerja pegawai (variabel perantara Y) dapat digambarkan melalui 

Struktur Kausal Penelitian seperti pada Gambar 3.1. di bawah ini. 

 

Gambar 3.1.  Diagram Struktur Hubungan Kausal Antara Budaya Kerja 
dan Motivasi dengan Kinerja 

Dimana : 

X1 :  Budaya kerja 

X2 :  Motivasi kerja 

Y :  Kinerja 

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

 =  Korelasi antara variabel X1 dan 

P yxi =  Koefisien Jalur pengaruh variabel Xi terhadap variabel Y 

P yx2 =  Koefisien Jalur pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y 



 57 

P  yɛ =  Koefisien Jalur pengaruh variabel E ( variabel lain yang tidak diteliti/ 

diamati dalam penelitian ini) terhadap variabel Y 

 

Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka variabel yang 

dianalisa adalah variabel independen yaitu budaya kerja dan motivasi (variabel X1 

dan X2) sedangkan variabel dependen adalah kinerja (variabel Y). Dalam penelitian 

ini yang akan diuji adalah seberapa besar pengaruh budaya kerja dan motivasi 

terhadap kinerja, baik secara simultan maupun secara parsial. Dengan 

memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang 

digunakan melalui perhitungan regresi dan korelasi 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 budaya kerja, 

dan motivasi terhadap kinerja. Jika hipotesis penelitian tersebut dinyatakan ke 

dalam hipotesis statistik adalah: 

Ho : pi xi= pyx2 = 0 

Hi : pyxi = pyx2 ≠ 0 

Rumusan hipotesis 

− Tolak Ho jika Fhitung > Ftabel (0,05)(n-k-1)  Terdapat pengaruh budaya kerja dan 

motivasi terhadap kinerja 

− Terima Ho jika Fhitung < Ftabel (0,05)(n-k-1)  Tidak Terdapat pengaruh budaya 

kerja dan motivasi terhadap kinerja 

Stafistik uji yang digunakan adalah: 
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𝐹𝐹 =  
(𝑡𝑡 − 𝑘𝑘 − 1)∑ 𝐾𝐾𝑦𝑦𝑦𝑦𝐷𝐷𝑦𝑦𝑦𝑦1𝑘𝑘

𝑚𝑚=1

𝑘𝑘�1 − ∑ 𝐾𝐾𝑦𝑦𝑦𝑦𝐷𝐷𝑦𝑦𝑦𝑦𝑘𝑘
𝑚𝑚=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 : 

• Budaya kerja berpengaruh terhadap Kinerja pegawai Bagian SDM dan Umum 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  

• Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja pegawai Bagian SDM dan Umum Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Barat  

Adapun perhitungan Analisis Jalur secara parsial adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung koefisien korelasi ganda Rx1x2y dengan menggunakan rumus 

𝑅𝑅𝑦𝑦1𝑦𝑦2𝑦𝑦 =  �
𝑅𝑅𝑦𝑦𝑦𝑦12 + 𝑅𝑅𝑦𝑦𝑦𝑦22 −  2𝑅𝑅𝑦𝑦𝑦𝑦1𝑅𝑅𝑦𝑦𝑦𝑦2𝑅𝑅𝑦𝑦1𝑦𝑦2

1 −  𝑅𝑅𝑦𝑦1𝑦𝑦22  

2. Menentukan koefisien kausalitas rxix2, Pyx1, Pyx2, Pyx3 

3. Menghitung pengaruh lingkungan (lainnya) Pɛy = �1 −  𝑅𝑅𝑦𝑦1𝑦𝑦2𝑦𝑦3𝑦𝑦                    2 

4. Keputusan penerimaan atau penolakan Ho 

a. Rumusan hipotesis operasional secara parsial ( pyx1 ) 

Ho : pyxi = 0, Tidak terdapat pengaruh budaya kerja terhadap kinerja  

Hi  : pyxi ≠ 0, Terdapat pengaruh budaya kerja terhadap kinerja 

b. Rumusan hipotesis operasional secara parsial ( pyx2 ) 
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Ho : pyx2 = 0, Tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja  

Hi  : pyx2 ≠ 0, Terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja 

c. Kriteria keputusan 

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

Terima Ho jika t hitung < ttabel (0,05) (n - k - 1) 

Dimana :  t = 
𝑝𝑝𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦

��1−𝑅𝑅𝑦𝑦(𝑦𝑦1𝑦𝑦2)
2 𝐶𝐶𝑦𝑦𝑦𝑦�

(𝑛𝑛−𝑘𝑘−1)

 

 Tolak H0, jika t0i > t(α; n – k – 1) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 
 

Sejarah pembentukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terjadi 

bersamaan dengan digulirkannya Era Otonomi daerah respon terhadap proses 

reformasi yang terjadi pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI), yang berubah dari sistem pemerintahan yang sentra listrik ke 

pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan 

antara pemerintahan pusat dan daerah. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, 

Wilayah NKRI dibagi dalam daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota 

yang bersifat OTONOM, artinya daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah 

Kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 2 

Karena itu berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 60, 61, dan 62 maka 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk perangkat daerah yang disebut Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat dalam bidang pendidikan. Dinas ini dipimpin oleh seorang kepala 

dinas pendidikan yang diangkat oleh Gubernur Jawa Barat.  

Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah. Sebelum di berlakukannya otonomi daerah, dinas pendidikan 

provinsi jawa barat, secara administrasi masih bersifat vertikal dengan nama 

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.namun 

seiring dengan perkembangan sesuai tuntutan reformasi maka berdasarkan 
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UndangUndang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, menuntut 

beberapa perubahan baru dan dan penyesuaian dan pengelolaan daerah otonom, 

salah satunya dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsisebagai daerah otonom serta 

peraturan daerah provinsi jawa barat No 15 Tahun 2000 Tanggal 12 Desember 

2000 tentang daerah dinas provinsi jawa barat kemudian di sesuaikan kembalin 

dengan ditetapkan dengan keputusan gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 

tentang tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas dan unit Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Barat.  

Dinas pendidikan provinsi jawa barat merupakan penggabungan dari 

kantor Wilayah Depertemen Pendidikan Nasional jawa barat yang berkantor di 

jalan Dr.Radjiman No 06 Bandung dengan dinas pendidikan dan kebudayaan 

provinsi Jawa Barat yang berkantor di Jalan Banda No. 28 Bandung. Sesuai 

dengan kesepakatan maka Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Di 

Tetapkan Di Jalan Dr.Radjiman No.06 Bandung. Pendidikan adalah pilar penting 

dalam pembangunan sebuah daerah, karena salah satu parameter untuk mengukur 

kemajuan sebuah negara adalah pendidikan, dengan pendidikan di harapkan akan 

melahirkan manusia yang berkualitas dan berperadaban, di sini peran pemerintah 

sangat signifikan untuk merubah wajah pendidikan.  

Mengingat sangat pentingnya peranan pendidikan maka pemerintah 

mendirikan instansi Dinas Pendidikan di setiap daerah yang pengelolaannya 

dibawah kewenangan pemerintah daerah masing-masing. Dinas Pendidikan 
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Provinsi Jawa Barat (DISDIK JABAR) adalah sebuah instansi yang berada di 

bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa barat.  

DISDIK JABAR bertugas untuk merumuskan kebijaksanaan operasional 

dibidang pendidikan dan melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi 

Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Selain itu DISDIK JABAR mempunyai 

tugas pokok sebagai berikut :  

a. Perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pendidikan.  

b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pendidikan.  

c. Pembinaan manajemen dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan 

dasar, dikmenjur, pendidikan menengah umum dan pendidikan tinggi, pendidikan 

luar biasa, pendidikan luar sekolah serta UPTD.  

d. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas. 

4.2.  Karakteristik Responden 

Penelitian yang dilakukan dengan metode survey sebaiknya menguraikan 

sebagian besar pegawai terlebih dahulu sebelum melakukan analisis verifikatif 

untuk mengetahui perilaku dari data itu sendiri, seperti sebagian besar responden 

mengenai pendidikan, jenis kelamin, usia, masa kerja dan lain-lain. Berdasarkan 

hasil pengumpulan data melalui penyebaran kuiesioner kepada 30 orang 

pegawai yang dijadikan sebagai responden, maka dapat diketahui sebagian 

besar setiap responden dengan harapan agar informasi ini dapat dijadikan 

masukan bagi Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  

dalam menyusun strategi dalam pembinaan  yang sesuai dengan sebagian besar 



 63 

masing-masing pegawai dimasa yang akan datang. Sebagian besar yang dapat 

disajikan dalam penelitian ini meliputi; jenis kelamin pegawai, usia pegawai, 

pendidikan formal terakhir dan masa kerja pegawai. 

  Tabel 4.1 Karakteristik menurut jenis kelamin, Bagian SDM dan Umum 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  

 
Jenis kelamin Frekuensi 

(Orang) 
Persentase 

(%) 
Wanita 18 60.0 

Pria 12 40.0 
Total Skor 30 100 

Sumber : Hasil Pengolahan data 
 
Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden menurut jenis kelamin dan mayoritas dari pegawai Bagian SDM dan 

Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , adalah pria sebesar 18 orang atau 

60%, sedanglan Wanita adalah sebesar 12 orang atau 40%. Selanjutnya Ruky 

(2005 ; 39) menyatakan bahwa jenis kelamin yaitu pria atau wanita tidak 

dibedakan dalam pengukuran kinerja pegawai, sehingga pegawai pria maupun 

wanita memiliki penilaian kinerja yang tidak dibedakan.  

Tabel 4.2 Karakteristik menurut usia, Bagian SDM dan Umum Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Barat  

 
Usia Frekuensi 

(Orang) 
Persentase 

(%) 
36 - 40 tahun 9 30 
41 - 45 tahun 15 50 
46 - 50 tahun 6 20 
> 50 tahun 0 0.0 
Total Skor 30 100 

Sumber : Hasil Pengolahan data 
 
Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden menurut usia, dapat diketahui bahwa usia para pegawai Bagian SDM 
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dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , relatif termasuk usia produktif 

yakni berkisar antara 41 – 45 tahun karena produktivitas kerja pegawai dapat 

dicapai pada usia kerja. Idealnya dalam usia tersebut merupakan masa-masanya 

bagi para pegawai yang bersangkutan menyenangi bidang-bidang pekerjaan yang 

cukup menantang dalam mengaplikasikan idealismenya.  

Tabel 4.3 Karakteristik menurut pendidikan, Bagian SDM dan Umum Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Barat  
Pendidikan Frekuensi 

(Orang) 
Persentase 

(%) 
SD/ SLTP 0 0.0 

SLTA 15 50 
D1/D2/D3 5 16.7 

S1 10 33.3 
Total Skor 30 100 

Sumber : Hasil Pengolahan data 
 

Berdasarkan tabel di atas, mengelompokkan responden berdasarkan 

pendidikan formal terakhir sebagian besar lulusan SLTA sehingga dapat 

dikatakan pendidikan cukup menunjang pada intelektual pegawai pegawai di 

Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , dengan 

demikian mereka akan dapat menilai baik tidaknya suatu pembinaan dan dapat 

memahami dengan mudah aturan yang diberlakukan oleh organisasi. 

Tabel 4.4. Karakteristik menurut masa kerja, Bagian SDM dan Umum Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Barat  

Masa Kerja Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

5 - 10 tahun 6 20 
11 - 15 tahun 6 20 
16 - 20 tahun 10 33.34 
21 - 25 tahun 4 13.33 
> 25 tahun 4 13.33 
Total Skor 30 100 

Sumber : Hasil Pengolahan data 



 65 

Tabel 4.4 di atas memperlihatkan bahwa responden dikelompokkan 

kedalam  karaktersitik berdasarkan masa kerja, Berdasarkan tabel di atas, dapat 

diketahui bahwa masa kerja para pegawai Bagian SDM dan Umum Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Barat , antara 16 – 20 tahun. Dilihat dari masa kerja 

yang dimilikinya, mereka memiliki pengalaman yang cukup lama dibidang 

tugasnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan pendapat Siagian (2008:78) yang 

menyatakan bahwa masa kerja menunjang dalam meningkatkan prestasi kerja. 

Peningkatan prestasi kerja pegawai merupakan salah satu criteria bahan penilaian 

pimpinan baik dalam promosi pegawai maupun penghargaan yang akan diberikan 

kepada pegawai. 

4.3. Budaya kerja pegawai pada Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Barat  

 
  Budaya kerja, merupakan nilai-nilai dominant yang disebarluaskan 

didalam organisasi dan sebagai acuan filosofi kerja karyawan. Menurut pendapat 

Stoner (1995:78), budaya kerja mengacu ke suatu system makna bersama yang 

dianut oleh anggota – anggota yang membedakan organisasi itu dengan organisasi 

– organisasi lain. Disisi lain budaya kerja juga sering dimaknakan sebagai filosofi 

dasar yang memberikan arahan bagi kebijakan organisasi dalam pengelolaan 

karyawan dan pelanggan (Robbins, 2003 :67). 

Mondy (1995 : 57) di atas, Davis (2002 : 79) mendefinisikan budaya kerja 

sebagai seperangkat sikap, nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku yang dipegang oleh 

sekelompok orang dan dikomunikasikan dari generasi  ke generasi berikutnya. 

Titik tekan kedua tokoh ini terletak tidak hanya pada system nilai-nilai yang 

diyakini, tetapi juga diajarkan untuk semua  anggota organisasi. 
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Adapun aspek-aspek budaya kerja yang ditelaah dalam studi ini adalah 

Adapun aspek-aspek budaya kerja yang ditelaah dalam studi ini adalah inisiatif 

individu, toleransi resiko, arahan, integritas. dukungan manajemen, kontrol. 

identitas, sistem imbalan, toleransi konflik dan pola komunikasi. 

Perlu dikemukakan pula bahwa bahwa skor tertinggi dan terendah dari 

variabel budaya kerja yaitu skor tertinggi 5 x 30 = 150, sedangkan skor terendah 1 

x 30 = 30, skor tersebut dipergunakan untuk mencari bobot setiap indikator dari 

variabel budaya kerja, dengan bobot skor adalah sebagai berikut : 

30 – 54  dengan kriteria Sangat tidak baik 

55 – 78 dengan kriteria Tidak baik 

79 – 102 dengan kriteria Cukup baik 

103 – 126 dengan kriteria baik 

127 – 150 dengan kriteria Sangat baik 

Untuk lebih jelasnya tentang aspek-aspek budaya kerja seperti diuraikan 

dibawah ini : 

Tabel 4.5 Tanggapan responden mengenai leluasa dalam mengambil inisiatif,  
Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 
2019 (n=30) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat leluasa 7 23.3 35 
Leluasa 14 46.7 56 
Ragu-ragu 8 26.7 24 
Tidak leluasa 1 3.3 2 
Sangat tidak leluasa 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 117 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 
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Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 46.7% memberikan tanggapan leluasa mengenai 

leluasa dalam mengambil inisiatif dengan skor 117, hal ini menunjukan bahwa 

budaya kerja yang terbentuk di Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Barat  leluasa dalam mengambil inisiatif, ini merupakan bentuk 

tingkat tanggung jawab, kebebasan dan kemandirian yang dimiliki pegawai. 

Dengan demikian para pegawai dapat melakukan aktivitas/kegiatan dengan 

semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan organisasi karena pimpinan 

menghormati hak dan kewajiban setiap pegawai, atas pernyataan bahwa leluasa 

dalam mengambil inisiatif. Sebagaimana dikemukakan oleh (Siagian, 2002 : 235) 

Budaya yang kuat berarti akan makin banyak anggota organisasi yang menerima 

keterikatannya pada norma-norma  dan sistem nilai-nilai organisasional yang 

berlaku, dan makin meningkat pula komitmen mereka terhadap keberhasilan 

penerapan norma-norma dan sistem nilai-nilai tersebut. 

Tabel 4.6 Tanggapan responden mengenai melaksanakan pekerjaan sehari 
hari, diminta pendapat oleh atasan, Bagian SDM dan Umum 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Diminta 6 20.0 30 
Diminta 12 40.0 48 
Ragu-ragu 9 30.0 27 
Tidak pernah 3 10.0 6 
Sangat tidak pernah 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 111 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 
 

 Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 40% memberikan tanggapan diminta mengenai 
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melaksanakan pekerjaan sehari hari, diminta pendapat oleh atasan dengan skor 

111,  hal ini menunjukan bahwa adanya kerja sama yang baik antara pimpinan 

dengan bawahan serta adanya solidaritas yang baik antara atasan dengan bawahan 

dalam melaksanakan pekerjaan menjadi tanggung jawab bersama sehingga 

pekerjaan seberat apapun  yang dihadapi bisa diselesaikan tepat waktu dan bisa 

dipertanggungjawabkan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, atas pernyataan 

bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari selalu diminta pendapat oleh 

atasan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyono ( 2003:87) menyatakan bahwa 

budaya kuat, perilaku para anggotanya dibatasi oleh kesepakatan bersama dan 

bukan karena perintah atau karena ketentuan-ketentuan formal. 

 

Tabel 4.7 Tanggapan responden mengenai bersedia untuk menggantikan 
pekerjaannya bila ada teman sakit, Bagian SDM dan Umum 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat bersedia 12 40.0 60 
Bersedia 12 40.0 48 
Ragu-ragu 5 16.7 15 
Tidak bersedia 1 3.3 2 
Sangat tidak bersedia 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 125 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 
 

 Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 40% memberikan tanggapan sangat bersedia dan 

bersedia mengenai untuk menggantikan pekerjaannya bila ada teman sakit, namun 

ada sebagian pegawai menyatakan ragu-ragu dengan skor 125, hal ini menunjukan 

bahwa adanya solidaritas antar teman dalam melaksanakan pekerjaan sehingga 
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budaya yang terbentuk cukup baik yaitu adanya kerjsama antar pegawai, sesuai 

pendapat Wendell (1998: 56) menyatakan bahwa budaya kerja adalah sebagai 

perekat sosial dalam mempersatukan anggota-anggota dalam mencapai tujuan 

organisasi berupa ketentuan-ketentuan atau nilai-nilai yang harus dikatakan dan 

dilakukan oleh para pegawai. 

Tabel 4.8 Tanggapan responden mengenai komukasi antara pimpinan 
dengan bawahan yaitu bersedia melaksanakan pekerjaan 
walaupun pada saat libur, Bagian SDM dan Umum Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat bersedia 10 33.3 50 
Bersedia 17 56.7 68 
Ragu-ragu 3 10.0 9 
Tidak bersedia 0 0.0 0 
Sangat tidak bersedia 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 127 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 
 

 Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 56.7% memberikan tanggapan bersedia mengenai 

komukasi antara pimpinan dengan bawahan yaitu bersedia melaksanakan 

pekerjaan walaupun pada saat libur dengan skor 127, hal ini menunjukan bahwa 

adanya komunikasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan serta adanya 

solidaritas yang baik antara atasan dengan bawahan dalam melaksanakan  

pekerjaan menjadi tanggung jawab bersama sehingga bawahan bersedia 

melaksanakan pekerjaan walaupun pada saat libur. Sebagaimana dikemukakan 

budaya dapat tumbuh menjadi sangat kuat apabila terdapat banyak nilai-nilai, pola 

perilaku, praktik bersama, serta bila tingkatan-tingkatan budaya terkait satu sama 

lain dengan sangat erat.  Kontinuitas kepemimpinan, keanggotaan kelompok yang 
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stabil, konsentrasi geografis, ukuran kelompok yang kecil dan keberhasilan yang 

berarti, semuanya berperan pada munculnya budaya yang kuat (Stonner, 1995). 

Tabel 4.9 Tanggapan responden mengenai bila menemukan kesulitan dalam 
melaksanakan pekerjaan atasan memberikan perhatian untuk 
memberikan pengarahan, Bagian SDM dan Umum Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat perhatian 3 10.0 15 
Perhatian 11 36.7 44 
Ragu-ragu 14 46.7 42 
Tidak perhatian  2 6.7 4 
Sangat tidak perhatian 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 105 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 
 
Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 46.7% memberikan tanggapan ragu-ragu mengenai  

bila menemukan kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan atasan memberikan 

perhatian untuk memberikan pengarahan dengan skor 105, hal ini menunjukan 

bahwa bahwa kurang adanya perhatian yang cukup baik antara pimpinan dengan 

bawahan terutama perhatian masalah keadaan pegawai. Ini mencerminkan 

pimpinan kurang mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat 

untuk keluar dari situasi yang mendesak dari bawahannya, sehingga dengan 

situasi organisasi yang baik akan mendorong tercapainya kinerja pegawai yang 

tinggi. Sebagaimana dikemukakan oleh Winardi (2006:174) yang menyatakan 

bahwa pemimpin memiliki kepemimpinan yang lebih menekankan pada kerja 

kelompok sampai di tingkat bawah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemimpin 

biasanya menunjukkan keterbukaan dan memberikan kepercayaan yang tinggi 

pada bawahan. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan 
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target pemimpin selalu melibatkan bawahan dan selalu menghormati hak dan 

kewajiban pegawai 

Tabel 4.10 Tanggapan responden mengenai pemimpin mampu menyatukan 
berbagai pendapat yang berbeda menjadi satu pendapat yang 
bisa disepakati bersama, Bagian SDM dan Umum Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Mampu 8 26.7 40 
Mampu 16 53.3 64 
Ragu-ragu 6 20.0 18 
Tidak mampu 0 0.0 0 
Sangat tidak mampu 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 122 
 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 

 
 Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 53.3% memberikan tanggapan mampu mengenai 

pemimpin mampu menyatukan berbagai pendapat yang berbeda menjadi satu 

pendapat yang bisa disepakati bersama dengan skor 122, hal ini menunjukan 

bahwa sikap atasan terhadap bawahan mempunyai obyektifitas yang cukup baik 

serta selalu menghargai pendapat bawahan, sehingga pimpinan dapat menyatukan 

pendapat yang berbeda menjadi satu pendapat yang bisa disepakai bersama. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan (2007:157) bahwa keinginan akan 

pengakuan, penghormatan dan status sosial merupakan jenis terakhir dari 

kebutuhan yang mendorong orang untuk bekerja. 
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Tabel 4.11 Tanggapan responden mengenai pimpinan sering membantu 
menyelesaikan masalah antar pegawai, Bagian SDM dan 
Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat sering 2 6.7 10 
Sering 20 66.7 80 
Ragu-ragu 6 20.0 18 
Tidak pernah 2 6.7 4 
Sangat tidak pernah 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 112 
 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 

 
 Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 66.7% memberikan tanggapan cukup sesuai mengenai 

pimpinan sering membantu menyelesaikan masalah antar pegawai, namun 

sebagian pegawai menyatakan ragu-ragu dengan skor 112, hal ini menunjukan 

bahwa sikap atasan terhadap bawahan mempunyai obyektifitas dalam membantu 

menyelesaikan masalah antar pegawai sehingga pegawai mendapat kepuasan 

optimal atas sikap netralitas antar masalah pegawai, berarti pemimpin harus lebih 

membangun rasa saling percaya dalam anggota organisasi. Rasa saling pecaya, 

memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun kerja sama dalam tim 

atau organisasai, dengan rasa saling percaya yang tinggi akan mudah bagi 

pegawai untuk bekerja saling membantu dan mendukung, dengan demikian akan 

mudah tercapainya disiplin kerja yang tinggi. 
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 Tabel 4.12 Tanggapan responden mengenai ide atau pendapat demi 
kebaikan instansi/organisasi, atasan selalu mendukung, Bagian 
SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 
(n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat mendukung 5 16.7 25 
Mendukung 14 46.7 56 
Ragu-ragu 11 36.7 33 
Tidak mendukung 0 0.0 0 
Sangat mendukung 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 114 
 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 

 
 Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 46.7% memberikan tanggapan mendukung mengenai 

ide atau pendapat demi kebaikan instansi/organisasi, atasan selalu mendukung, 

namun sebagian pegawai menyatakan ragu-ragu dengan skor 114, hal ini 

menunjukan bahwa adanya kerja sama yang cukup baik antara atasan dengan 

pegawai yang menganggap pegawai itu sebagai mitra kerja, sehingga pimpinan 

selalu mendukung ide atau pendapat bawahan, karena pengalaman para pimpinan 

dalam menciptakan kerja sama setiap fungsi sudah cukup berpengalaman 

sehingga dalam menciptakan kerja sama setiap fungsi bisa dikerjakan bersama-

sama disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. 
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Tabel 4.13 Tanggapan responden mengenai peraturan yang ada sekarang ini 
sudah bisa mengontrol seluruh kegiatan instansi/organisasi, 
Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 
2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat bisa 10 33.3 50 
Bisa 12 40.0 48 
Ragu-ragu 8 26.7 24 
Tidak bisa 0 0.0 0 
Sangat tidak bisa 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 122 
 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 

 
 Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 40% memberikan tanggapan bias mengenai peraturan 

yang ada sekarang ini sudah bisa mengontrol seluruh kegiatan instansi/organisasi, 

namun sebagian pegawai menyatakan ragu-ragu dengan skor 122, hal ini 

menunjukan bahwa seluruh kegiatan bisa dikontrol, karena pegawai masih 

memiliki tanggung jawab yang baik pada aturan organisasi karena aturan yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. sesuai dengan pernyataan 

Stonner, (1995 :35) budaya dapat tumbuh menjadi sangat kuat apabila terdapat 

banyak nilai-nilai, pola perilaku, praktik bersama, serta bila tingkatan-tingkatan 

budaya terkait satu sama lain dengan sangat erat.  Kontinuitas kepemimpinan, 

keanggotaan kelompok yang stabil, konsentrasi geografis, ukuran kelompok yang 

kecil dan keberhasilan yang berarti, semuanya berperan pada munculnya budaya 

yang kuat. 
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Tabel 4.14 Tanggapan responden mengenai bangga sebagai pegawai di 
Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  
saat ini, Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat bangga 17 56.7 85 
Bangga 7 23.3 28 
Ragu-ragu 6 20.0 18 
Tidak bangga 0 0.0 0 
Sangat Tidak bangga 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 131 
 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 

 
 Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 56.7% memberikan tanggapan sangat bangga 

mengenai bangga sebagai pegawai Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Barat  saat ini, namun sebagian pegawai menyatakan ragu-ragu 

dengan skor 131, hal ini menunjukan bahwa merasa bangga sebagai pegawai 

Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat saat karena 

pegawai, terutama pegawai Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi 

Jawa Barat  sesuai peruntukannnya. ini berarti pimpinan dalam menentukan 

rencana kerja  dalam mencapai tujuan organisasi sudah efektif. Komitmen seluruh 

karyawan yang dimulai dari pemimpin puncak hingga karyawan lapis terbawah 

merupakan persyaratan mutlak untuk tetap terpeliharanya budaya kerja. 

Komitmen tidak sekadar keterkaitan secara fisik, tetapi juga secara mental. 
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Tabel 4.15 Tanggapan responden mengenai sistem kompensasi diterima  saat 
ini, Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat puas 5 16.7 25 
Puas 6 20.0 24 
Ragu-ragu 13 43.3 39 
Tidak puas 6 20.0 12 
Sangat tidak puas 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 100 
 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 

 
 Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 43.3% memberikan tanggapan ragu-ragu mengenai 

sistem kompensasi diterima  saat ini, namun sebagian pegawai menyatakan ragu-

ragu dengan skor 100, hal ini menunjukan bahwa sistem kompensasi yang 

diterima saat ini dirasakan kurang puas, oleh karena itu peningkatan pemberian 

kompensasi yang sudah berjalan saat ini harus ditingkatkan, karena dengan 

penambahan kompensasi dapat menambah pendapatan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, sesuai pendapat Robbins (2003:246) mengemukakan bahwa 

sistem kompensasi mengandung pengertian yang sama dengan tunjangan atau 

kesejahteraan, yaitu suatu bagian dari komisi, bonus, bagi laba dan bagi produksi 

yang didasarkan pada suatu ukuran kinerja individual atau organisasi sedangkan 

Milcovich (1997:462) mengatakan bahwa tunjangan/insentif adalah merupakan 

bagian dari kompensasi yang harus diberikan organisasi kepada para pegawai. 
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Tabel 4.16 Tanggapan responden mengenai kejelasan tanggungjawab atas 
pekerjaan sesuai aturan bila ada konflik bisa teratasi, Bagian 
SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 
(n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat bisa 6 20.0 30 
Bisa 16 53.3 64 
Ragu-ragu 8 26.7 24 
Tidak bisa 0 0.0 0 
Sangat Tidak bisa 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 118 
 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 

 
 Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 53.3% memberikan tanggapan bisa mengenai kejelasan 

tanggungjawab atas pekerjaan sesuai aturan bila ada konflik bisa teratasi, namun 

sebagian pegawai menyatakan ragu-ragu dengan skor 118, hal ini menunjukan 

bahwa adanya kejelasan tanggungjawab sesuai dengan aturan kepegawaian, bila 

ada konflik bias di atasi dengan mengacu pada aturan tersebutsehingga kejelasan 

tanggungjawab atas pekerjaan menjadi tanggungjawab bersama. ini berarti 

pimpinan harus lebih tegas dan lugas dalam memberlakukan aturan-aturan yang 

ada. Dengan memilikin semua konflik yang terjadi bias diatasi, maka akan 

mendorong pegawai tersebut untuk bekerja lebih giat lagi. Kontinuitas 

kepemimpinan, keanggotaan kelompok yang stabil, konsentrasi geografis, ukuran 

kelompok yang kecil dan keberhasilan yang berarti, semuanya berperan pada 

munculnya budaya yang kuat (Stonner, 1995) 
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Tabel 4.17 Tanggapan responden mengenai pimpinan sering membantu 
menyelesaikan masalah antar pegawai, Bagian SDM dan 
Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat mudah 5 16.7 25 
Mudah 15 50.0 60 
Ragu-ragu 9 30.0 27 
Sulit 1 3.3 2 
Sangat sulit 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 114 
 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 

 
 Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 50% memberikan tanggapan mudah mengenai 

kesulitan untuk berkomunukasi dengan atasan, namun sebagian pegawai 

menyatakan ragu-ragu dengan skor 114, hal ini menunjukan bahwa bahwa adanya 

komunikasi yang baik antara atasan dalam menciptakan kerja sama yang baik 

dengan para bawahannya, menumbuhkan sikap loyalitas terhaap organisasi serta 

mampu memotivasi para bawahan. ini berarti pemimpin harus lebih membangun 

rasa saling percaya dana komunikasi yang terbangun secara baik. Rasa saling 

pecaya, memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun kerja sama 

dalam tim atau organisasai, dengan rasa saling percaya yang tinggi akan mudah 

bagi pegawai untuk bekerja saling membantu dan mendukung, dengan demikian 

akan mudah tercapainya kinerja yang tinggi. 

Secara umum budaya kerja pegawai Bagian SDM dan Umum Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Barat  dapat dilihat pada tabel 4.18 di bawah. 
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Tabel 4.18 Rangkuman Budaya kerja Pegawai Bagian SDM dan Umum 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 (n=30) 

No. Indikator Skor Kriteria 
1. Leluasa dalam mengambil inisiatif 117 Baik 
2. Dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari, diminta 

pendapat oleh atasan 
111 Baik 

3. Bersedia untuk menggantikan pekerjaannya bila 
ada teman sakit 

125 Baik 

4. Komukasi antara pimpinan dengan bawahan yaitu 
bersedia melaksanakan pekerjaan walaupun pada 
saat libur 

127 Sangat baik 

5. Bila menemukan kesulitan dalam melaksanakan 
pekerjaan atasan memberikan perhatian untuk 
memberikan pengarahan 

105 Baik 

6. Pemimpin mampu menyatukan berbagai pendapat 
yang berbeda menjadi satu pendapat yang bisa 
disepakati bersama 

122 Baik 

7. Pimpinan sering membantu menyelesaikan masalah 
antar pegawai 

112 Baik 

8. Ide atau pendapat demi kebaikan 
instansi/organisasi, atasan selalu mendukung 

114 Baik 

9. Peraturan yang ada sekarang ini sudah bisa 
mengontrol seluruh kegiatan instansi/organisasi 

122 Baik 

10. Merasa bangga sebagai pegawai di Bagian SDM dan 
Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  saat ini 
saat ini 

131 Sangat baik 

11. Sistem kompensasi diterima  saat ini 100 Cukup baik 
12. Kejelasan tanggungjawab atas pekerjaan sesuai 

aturan bila ada konflik bisa teratasi 
118 Baik 

13. Kesulitan untuk berkomunukasi dengan atasan 114 Baik 
 Jumlah 1518  

 Rata-rata Skor 116.7  
Sumber : Rekap dari Hasil Pengolahan SPSS, 2009 

 
Berdasarkan tabel 4.18 di atas, skor total nilai kumulatif variabel budaya 

kerja mencapai 1518. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 13 x 30 = 1950, 

dan  jumlah skor terendah adalah 1 x 13 x 30 = 390. Klasifikasi skor jawaban 

pegawai variabel budaya kerja dapat digambarkan dalam tahapan bobot skor 

dengan rentang skor 312 sebagai berikut : 
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Sangat Tidak 
baik Tidak baik Cukup baik 

 
Baik 

Sangat baik 

     
     

390 702 1014 1326       1638 1950 
                                            1518           
     

Berdasarkan bobot skor variabel budaya kerja di atas, ternyata budaya 

kerja pegawai Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  

terbentuk dengan baik, artinya budaya kerja Bagian SDM dan Umum Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Barat  terbentuk dengan baik, dalam arti budaya kerja 

efektif dan baik tercermin pada kepercayaan, keterbukaan komunikasi, 

kepemimpinan yang mendapat masukan (considerate), dan didukung oleh 

bawahan (supportive), pemecahan masalah  oleh kelompok, dan kemandirian 

kerja, namun ada hal yang harus diperhatikan pimpinan yaitu sistem pemberian 

kompensasi belum memihak pada pegawai. 

 

4.4. Motivasi pegawai pada Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Barat  

 
Motivasi merupakan suatu keinginan untuk berusaha sekuat-kuatnya 

mencapai tujuan organisasi, dipengaruhi oleh kemampuan untuk memuaskan 

beberapa kebutuhan individual. Motivasi secara umum berhubungan dengan 

segala usaha untuk mencapai tujuan. Pegawai yang memiliki motivasi kerja tinggi 

adalah seseorang yang secara terus menerus mencoba melakukan hal terbaik serta 

bersedia meluangkan waktu dan usaha ekstra untuk melakukan pekerjaanya. 

Pegawai yang memiliki motivasi kerja yang rendah adalah seseorang yang 
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seringkali tidak mau mencoba melakukan yang terbaik, serta jarang meluangkan 

waktu dan usaha ekstra untuk melakukan pekerjaanya. 

Perlu dikemukakan pula bahwa bahwa skor tertinggi dan terendah dari 

variabel Motivasi kerja yaitu skor tertinggi 5 x 30 = 150, sedangkan skor terendah 

1 x 30 = 30, skor tersebut dipergunakan untuk mencari bobot setiap indikator dari 

variabel Motivasi kerja, dengan bobot skor adalah sebagai berikut : 

30 – 54  dengan kriteria Sangat rendah 

55 – 78 dengan kriteria Rendah 

79 – 102 dengan kriteria Cukup tinggi 

103 – 126 dengan kriteria Tinggi 

127 – 150 dengan kriteria Sangat tinggi 

Untuk lebih jelasnya mengenai aspek-aspek tersebut, dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.19 Tanggapan responden mengenai alasan kebutuhan ekonomi 
dalam melakukan pekerjaan, Bagian SDM dan Umum Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat tinggi 2 6.7 10 
Tinggi 6 20.0 24 
Cukup tinggi 22 73.3 66 
Rendah 0 0.0 0 
Sangat rendah 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 100 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 
 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 73.3% memberikan tanggapan cukup tinggi mengenai 

alasan kebutuhan ekonomi dalam melakukan pekerjaan dengan skor 100, hal ini 
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menunjukkan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomis akan 

membangkitkan motivasi para pegawai untuk melaksanakan tugas dengan giat. 

sesuai dengan pernyataan Maslow dalam Widjaya (1999:28) yang menyatakan 

bahwa individu akan termotivasi melakukan aktivitas apabila individu yang 

bersangkutan melihat bahwa aktivitas tersebut memenuhi kebutuhannya pada saat 

itu.  Sementara itu Siagian (2006:156) menyatakan bahwa keinginan untuk hidup 

merupakan keinginan utama dari setiap orang, manusia bekerja untuk dapat 

makan dan makan untuk dapat melanjutkan hidupnya (the desire to live). Namun 

disisi lain masih terdapat beberapa pegawai yang merasakan kebutuhan ekonomis 

mereka tidak terpenuhi, oleh karena itu organisasi perlu mengkaji ulang agar 

kebutuhan ekonomis pegawai dapat terpenuhi sehingga dapat memotivasi pegawai 

dalam bekerja dan dapat mencapai kinerja yang baik. 

Tabel 4.20 Tanggapan responden mengenai kepastian adanya jaminan dan 
keamanan kerja pada unit kerja, Bagian SDM dan Umum Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat pasti 0 0.0 0 
Pasti 8 26.7 32 
Cukup pasti 22 73.3 66 
Tidak Pasti 0 0.0 0 
Sangat tidak pasti 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 98 
 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 
 
 Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 73.3% memberikan tanggapan cukup pasti mengenai 

kepastian adanya jaminan dan keamanan kerja pada unit kerja dengan skor 98, hal 

ini menunjukkan bahwa adanya jaminan yang baik dari unit kerja terhadap  
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pegawai sehingga dapat memotivasi mereka untuk mencapai kinerja yang tinggi, 

sebagaimana dikemukakan Maslow dalam Widjaya (1999:28), bahwa kebutuhan 

akan keselamatan dan rasa aman akan bertindak sebagai motivator, apabila 

kebutuhan fisiologis telah terpuaskan secara minimal. Kebutuhan akan rasa aman 

ini antara lain kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan perlindungan dari 

ancaman, pertentangan dan lain sebagainya. 

Tabel 4.21 Tanggapan responden mengenai kepastian kelangsungan kerja, 
Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 
, 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat pasti 0 0.0 0 
Pasti 0 0.0 0 
Cukup pasti 15 50.0 45 
Tidak Pasti 15 50.0 30 
Sangat tidak pasti 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 75 
 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 
 
 Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 50.0% memberikan tanggapan cukup pasti dan tidak 

pasti mengenai kepastian kelangsungan kerja dengan skor 75, hal ini 

menunjukkan bahwa tidak adanya arah yang pasti untuk melaksanakan pekerjaan 

dengan baik sesuai dengan kelangsungan yang ada diunit kerja, oleh karena itu 

perlu adanya penghargaan yang tinggi dari organisasi atas prestasi yang telah 

diberikan sehingga kepuasan itu merupakan dorongan untuk menjadi lebih baik 

dalam bekerja dan meningkatkan prestasi dalam bekerja untuk memperoleh 

penghargaan dan kesempatan karir yang mereka inginkan. Menurut Luthans (2002 

: 157) “the need of power, achievement, and status can be considered to be part 
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of this level”. Kepuasan seseorang identik dengan kepuasan yang mereka 

harapkan adalah keinginan seseorang untuk dihargai atas prestasinya. 

Penghargaan sosial, pernyataan diri, dan harga dir sehingga perlu adanya 

kepastian dari Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  

dalam melaksanakan kelangsungan kerja  bisa bekerja dengan pasti. Hal ini 

dijelaskan oleh Herzberg (Wexley dan Yukl, 1992:136), menjadi faktor motivator 

apabila dapat memacu seseorang untuk bekerja lebih baik dan bergairah. Yang 

termasuk kategori ini antara lain : pengakuan dari orang lain, peluang untuk 

berprestasi, tantangan dan tanggung jawab. Terpenuhinya faktor ini, 

menyebabkan orang merasa puas, tetapi bila tidak terpenuhi, tidak akan 

mengakibatkan ketidakpuasan yang berlebihan.  

Tabel 4.22 Tanggapan responden mengenai kinerja pimpinan secara umum, 
Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat  Baik 0 0.0 0 
Baik 1 3.3 4 
Cukup Baik 16 53.3 48 
Tidak Baik 13 43.3 26 
Sangat Tidak Baik 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 78 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 
 
 Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 53.3% memberikan tanggapan cukup baik mengenai 

kinerja pimpinan secara umum dengan skor 78, hal ini menunjukkan bahwa 

kinerja pimpinan menurut pandangan pegawai sudah cukup baik sehingga 

pegawai bisa bekerja dengan penuh tanggungjawab karena ada dorongan dari 
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kinerja pimpinan yang sudah baik, sebagaimana yang dikatakan oleh Siagian 

(2006:166) bahwa dalam motivasi positif pemimpin dapat memotivasi 

(merangsang bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang 

berprestasi di atas prestasi standar). Dengan motivasi positif ini semangat bekerja 

bawahan akan meningkat karena pada umumnya manusia senang menerima yang 

baik-baik saja. Pada umumnya pimpinan yang dapat memotivasi bawahannya 

adalah pemimpin yang dapat dijadikan figur yang baik. Namun ada sebagian 

pegawai menyatakan kurang baik untuk kinerja pimpinan sehingga membuat 

mereka kurang termotivasi untuk mencapai prestasi yang baik.  

Tabel 4.23 Tanggapan responden mengenai keadilan pimpinan dalam 
hubungan kerja, Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Adil 0 10.0 0 
Adil 3 10.0 12 
Cukup Adil 12 40.0 36 
Tidak Adil 15 50.0 30 
Sangat Tidak Adil 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 78 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 
 
Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 50.0% memberikan tanggapan tidak adil mengenai 

keadilan pimpinan dalam hubungan kerja dengan skor 78, hal ini menunjukkan 

bahwa pemimpin unit kerja tidak berlaku adil dalam memimpin unit kerja 

sehingga pegawai merasa ada diskriminatif terhadap pegawai yang satu dengan 

pegawai yang lainnya, ketidak adilan dalam memperlakukan seluruh  pegawai, 

ada anak emas dan ada yang kurang diperhatikan.  Menurut Siagian (2006:142) 
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menyatakan bahwa perlakuan yang baik/wajar terhadap para pegawai lebih besar 

pengaruhnya terhadap Kepuasan Kerja daripada tingkat upah yang besar, 

walaupun juga upah merupakan hal penting. 

Tabel 4.24 Tanggapan responden mengenai kesesuaian penghargaan yang 
diberikan dengan prestasi, Bagian SDM dan Umum Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Sesuai 0 3.3 0 
Sesuai 0 3.3 0 
Cukup Sesuai 12 40.0 36 
Tidak Sesuai 18 60.0 36 
Sangat Tidak Sesuai 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 72 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 
 

 Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 60.0% memberikan tanggapan tidak sesuai mengenai 

kesesuaian penghargaan yang diberikan dengan prestasi dengan skor 72, hal ini 

menunjukkan bahwa tidak adanya keselarasan antara penghargaan dengan prestasi 

yang diberikan pegawai sehingga pegawai merasa kurang sesuai atas pemberian 

penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, Ini berarti masih adanya 

pimpinan/atasan yang belum bisa menghargai prestasi bawahannya, hal ini harus 

segera dirubah sebab dengan memberikan penghargaan kepada bawahan yang 

berprestasi dengan baik akan menciptakan persaingan yang sehat antara pegawai 

untuk menjadi yang terbaik dan pada akhirnya mereka akan mencapai kinerja 

yang tinggi seperti yang diharapkan instansi, sehigga pimpinan harus 

memberlakukan sistem reaward and punshisment, sehingga akan mendorong 

mereka bekerja lebih baik lagi dan berlomba untuk mencapai prestasi yang lebih 
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baik lagi sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2006:142) bahwa keinginan 

akan pengakuan, penghormatan dan status sosial merupakan jenis terakhir dari 

kebutuhan yang mendorong orang untuk bekerja. 

Tabel 4.25 Tanggapan responden mengenai peluang/kesempatan untuk 
berkembang memperoleh kemajuan, Bagian SDM dan Umum 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Tinggi 0 6.7 0 
Tinggi 3 10.0 12 
Cukup Tinggi 12 40.0 36 
Rendah 15 50.0 30 
Sangat Rendah 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 78 
 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 

 
Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 50.0% memberikan tanggapan rendah mengenai 

peluang/kesempatan untuk berkembang memperoleh kemajuan dengan skor 78, 

hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya kesempatan untuk maju dan 

mengembangkan prestasi yang dimiliki pegawai sehingga aspirasi atau 

kemampuan pegawai tidak bisa ditunjukkan dengan baik karena kurang ada 

peluang untuk maju dalam mengembangkan kreasi masing-masing pegawai, 

sehingga untuk meningkatkan motivasi atasan memberikan pujian sesuai prestasi 

dan loyalitas bawahan terhadap pekerjaan. Hal ini dijelaskan oleh Herzberg 

(Wexley dan Yukl, 1992:136), menjadi faktor motivator apabila dapat memacu 

seseorang untuk bekerja lebih baik dan bergairah. Yang termasuk kategori ini 

antara lain : pengakuan dari orang lain, peluang untuk berprestasi, tantangan dan 

tanggung jawab. Terpenuhinya faktor ini, menyebabkan orang merasa puas, tetapi 
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bila tidak terpenuhi, tidak akan mengakibatkan ketidakpuasan yang berlebihan. 

Lebih lanjut Siagian (2006:142) menyatakan bahwa keinginan untuk suatu posisi 

dengan memiliki sesuatu merupakan keinginan manusia yang kedua dan salah 

satu sebab mengapa manusia bekerja ( the desire for position). 

Tabel 4.26 Tanggapan responden mengenai kesempatan untuk menyalurkan 
/ mendayagunakan kemampuan diri, Bagian SDM dan Umum 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Tinggi 5 16.7 25 
Tinggi 7 23.3 28 
Cukup Tinggi 18 60.0 54 
Rendah 0 0.0 0 
Sangat Rendah 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 107 
 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 
 
 Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 60.0% memberikan tanggapan cukup tinggi mengenai 

kesempatan untuk menyalurkan / mendayagunakan kemampuan diri dengan skor 

107, hal ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk mendayagunakan kemampuan 

telah diberi keleluasaan oleh unit kerja sehingga pegawai merasa leluasa untuk 

menyalurkan /mendayagunakan kemampuan sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki masing-masing pegawai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Herzberg 

(Wexley dan Yukl, 1992:136), mengenai faktor motivator yang dapat memacu 

seseorang untuk bekerja lebih baik dan bergairah, yang termasuk kategori ini 

antara lain :  pengakuan dari orang lain, peluang untuk berprestasi, tantangan dan 

tanggung jawab. Terpenuhinya faktor ini, menyebabkan orang merasa puas, tetapi 

bila tidak terpenuhi, akan mengakibatkan ketidakpuasan yang berlebihan. 
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Secara umum Motivasi kerja pegawai Bagian SDM dan Umum Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Barat  dapat dilihat pada tabel 4.27 di bawah. 

Tabel 4.27 Rangkuman Motivasi kerja pegawai Bagian SDM dan Umum 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 (n=30) 

No. Indikator Skor Kriteria 
1. Alasan kebutuhan ekonomi dalam melakukan 

pekerjaan 100 Cukup tinggi 

2. Kepastian adanya jaminan dan keamanan kerja pada 
unit kerja 98 Cukup pasti 

3. Kepastian kelangsungan kerja 75 Tidak Pasti 
4. Kinerja pimpinan secara umum 78 Kurang baik 
5. Keadilan pimpinan dalam hubungan kerja 78 Kurang adil 
6. Kesesuaian penghargaan yang diberikan dengan 

prestasi 72 Tidak sesuai 

7. Peluang/kesempatan untuk berkembang memperoleh 
kemajuan 78 Rendah 

8. Kesempatan untuk menyalurkan / mendayagunakan 
kemampuan diri 107 Tinggi 

 Jumlah 686  
 Rata-rata Skor 85.75  

Sumber : Rekap dari Hasil Pengolahan SPSS, 2009 
 

Berdasarkan tabel 4.27 di atas, skor total nilai kumulatif variabel 

motivasi kerja mencapai 686. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 8 x 30 = 

1200, dan  jumlah skor terendah adalah 1 x 8 x 30 = 240. Klasifikasi skor jawaban 

pegawai variabel motivasi dapat digambarkan dalam tahapan bobot skor dengan 

rentang skor 192 sebagai berikut : 

Sangat rendah 
Rendah Cukup tinggi 

 
Tinggi 

Sangat tinggi 

     
     

240 432 624 816       1008 1200 
                               686            
     
Berdasarkan bobot skor variabel motivasi kerja di atas, ternyata pegawai 

Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  memiliki tingkat 
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motivasi yang cukup tinggi, dalam arti kondisi kerja yang ada pada saat ini cukup 

memenuhi kebutuhan mereka dalam hal memiliki tanggung jawab, memiliki 

minat terhadap tugas dan ketekunan dalam menyelesaikan tugas sehingga cukup 

mendukung terhadap kinerja pegawai lagi, namun ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan oleh manajemen mengenai tidak adanya kepastian kelangsungan 

kerja, ketidak adilan pimpinan dalam hubungan kerja, ketidak sesuaian antara 

penghargaan yang diberikan dengan prestasi kerja dan tidak adanya peluang 

kesempatan untuk berkembang dan memperoleh kemajuan bekerja, hal ini 

menunjukkan bahwa atasan kurang respon terhadap pekerjaan baik itu yang rajin 

maupun yang tidak rajin, sehingga atasan perlu selektif dalam memberikan pujian 

atau penghargaan agar para pegawai menjadi termotivasi. 

 

4.5.  Kinerja pegawai pada Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Barat  

 
Kinerja adalah penampilan kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

disuguhkan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja pegawai dapat dilihat dari 

segi kecakapan, keterampilan, pengetahuan dan kesungguhan responden yang 

bersangkutan. Karena kelangsungan hidup suatu organisasi tergantung salah satu 

di antaranya kinerja pegawainya dala melaksanakan pekerjaan, karena pegawai 

merupakan unsur penting yang harus mendapat perhatian. Pencapaian tujuan 

organisasi menjadi kurang efektif apabila kinerja pegawai tidak maksimal dan hal 

ini akan menimbulkan pemborosan bagi organisasi itu sendiri. Oleh sebab itu 

prestasi kerja atau kinerja pegawai harus benar-benar diperhatikan.  
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Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

seorang responden  dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya”. Sedangkan Bernardin dan Russel  (2003:397), 

mengatakan pengertian bahwa: “kinerja responden tergantung pada kemampuan, 

usaha kerja dan kesempatan kerja yang dapat dinilai dari out put”, juga  bahwa 

kinerja (prestasi kerja) adalah: “Tingkat kinerja individu, yaitu hasil yang 

diinginkan dari perilaku individu. 

Selanjutnya Mangkunegara (2004 : 67) mendefinisikan kinerja sebagai 

berikut : “ Kinerja ( prestasi kerja ) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

serta kreatiitas dan inisiatif yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Perlu dikemukakan pula bahwa bahwa skor tertinggi dan terendah dari 

variabel kinerja yaitu skor tertinggi 5 x 30 = 150, sedangkan skor terendah 1 x 30 

= 30, skor tersebut dipergunakan untuk mencari bobot setiap indikator dari 

variabel kinerja, dengan bobot skor adalah sebagai berikut : 

30 – 54  dengan kriteria Sangat rendah 

55 – 78 dengan kriteria Rendah 

79 – 102 dengan kriteria Cukup tinggi 

103 – 126 dengan kriteria Tinggi 

127 – 150 dengan kriteria Sangat tinggi 

Untuk lebih jelasnya mengenai aspek-aspek tersebut, dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini : 
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Tabel 4.28 Tanggapan responden mengenai  ketercapaian target dalam 
bekerja,  Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Tercapai 3 10.0 15 
Tercapai 10 33.3 40 
Cukup Tercapai 5 16.7 15 
Kadang-Kadang Tercapai 12 40.0 24 
Tidak Pernah Tercapai 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 94 
 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 
 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 40% memberikan tanggapan kadang-kadang  mengenai 

ketercapaian target dalam bekerja dengan skor 94, hal ini menunjukkan bahwa 

prestasi kerja yang kurang baik dalam bekerja sehingga target yang kurang 

tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan tidak bisa terselesaikan dengan baik, 

sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Mainer dalam As’ad (1995:65), 

mengemukakan bahwa: “Aspek yang biasanya digunakan dalam penilaian kinerja 

adalah kualitas, kuantitas, waktu yang dipakai, jabatan yang dipegangnya, absensi 

dan keselamatannya dalam menjalankan tugas pekerjaanya”, karena salah satu 

faktor pengukuran kinerja adalah tercapainya kuantitas pekerjaan sesuai target 

yang telah ditentukan.   
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Tabel 4.29 Tanggapan responden mengenai  efisiensi waktu untuk 
mengerjakan suatu pekerjaan, Bagian SDM dan Umum Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Efisien 1 3.3 5 
Efisien 11 36.7 44 
Cukup Efisien  6 20.0 18 
Tidak Efisien 12 40.0 24 
Sangat Tidak Efisien 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 91 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 
 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 40% memberikan tanggapan tidak efisien mengenai 

efisiensi waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan skor 91, hal ini 

menunjukan pegawai kurang memanfaatkan waktu untuk bekerja sehingga 

pekerjaan tidak terselesaikan dengan baik dan berkualitas sekalipun dengan 

penggunaan waktu seefisien munggkin, hal perlu diperhatikan oleh para pegawai 

perlu adanya inisitif dalam bekerja untuk dapat memanfaatkan waktu seefisien 

mungkin,  sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mitchel (Sedarmayanti, 

1995:53), menyatakan bahwa aspek-aspek kinerja salah satunya adalah inisiatif, 

yaitu efesiensi waktu kerja yang dipergunakan oleh para pegawai. 
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Tabel 4.30 Tanggapan responden mengenai  ketelitian dlm melaksanakan 
pekerjaan, Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Teliti 7 23.3 35 
Teliti 17 56.7 68 
Cukup Teliti  6 20.0 18 
Tidak Teliti 0 0.0 0 
Sangat Tidak Teliti 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 121 
 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 
 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 56.7% memberikan tanggapan teliti mengenai 

ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan dengan skor 121, hal ini menunjukan 

bahwa ketelitian pekerjaan telah sesuai dengan mutu kerja yang dicapai telah 

sesuai dengan yang diharapkan perusahaan sehingga dengan mutu kerja yang 

tinggi hasil kerja bisa dicapai dengan baik, sebagaimana dijelaskan di atas oleh 

Mainer dalam As’ad (1995:65).  

Tabel 4.31 Tanggapan responden mengenai  penguasaan pengetahuan 
mengenai pekerjaan yang dihadapi selama ini,  Bagian SDM 
dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 
(n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Menguasai 4 13.3 20 
Menguasai 18 60.0 72 
Cukup Menguasai 7 23.3 21 
Tidak Menguasai 1 3.3 2 
Sangat Tidak Menguasai 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 115 
 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 
 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 60% memberikan tanggapan menguasai mengenai 
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penguasaan pengetahuan mengenai pekerjaan yang dihadapi selama ini dengan 

skor 115, hal ini menunjukan bahwa responden sudah dapat mencapai kinerja 

yang cukup tinggi untuk kriteria pengetahuan dan keterampilan kerja, hal ini harus 

tetap dipertahankan dan akan lebih baik lagi jika lebih ditingkatkan untuk 

mencapai kinerja yang lebih baik lagi, sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Gomes (1995:135), mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja yang dinilai dari 

seorang pegawai salah satunya adalah job knowladge dan personal quality 

  Tabel 4.32 Tanggapan responden mengenai  kreativitas dan ide-ide 
dalam menyelesaiakan tugas,  Bagian SDM dan Umum Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 (n=30) 

 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Sering 1 3.3 5 
Sering 8 26.7 32 
Cukup Sering 7 23.3 21 
Kadang-Kadang 14 46.7 28 
Tidak Pernah 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 86 
 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 46.7% memberikan tanggapan kadang-kadang 

mengenai kreativitas dan ide-ide baru dalam melaksanakan tugas dengan skor 86, 

hal ini menunjukan kreatifitas responden kurang baik dalam memberikan ide-ide 

baru dalam menyelesaiakn tugas sehingga responden kurang kreatif dan kurang  

teruji dalam memunculkan kemampuan responden itu sendiri. Lebih lanjut Gomes 

(1995:135), mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja yang dinilai dari seorang 

pegawai. Aspek penialian kinerja tidak hanya berkisar kepada persoalan traits 

(karakter individu) seseorang responden seperti sifat, perangai, intelegensia, dan 
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sebagainya. Akan tetapi lebih menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat 

performance result (hasil kerja), seperti kualitas dan kuatitas kerja, ketepatan 

waktu dan sebagainya. 

  Tabel 4.33 Tanggapan responden Mengenai bekerjasama dengan sesama 
rekan untuk menyelesaikan pekerjaan, Bagian SDM dan 
Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Sering 2 6.7 10 
Sering 15 50.0 60 
Cukup Sering 13 43.3 39 
Kadang-Kadang 0 0.0 0 
Tidak Pernah 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 109 
 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 50% memberikan tanggapan sering mengenai 

bekerjasama dengan sesama rekan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan skor 

109, hal ini menunjukan bahwa adanya kerja sama yang baik sesama responden 

dalam melaksanakan pekerjaan dan dikerjakan secara bersama-sam sehingga 

pekerjaan bias teselasaikan dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing. 

Lebih lanjut Gomes (1995:135), mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja yang 

dinilai dari seorang pegawai. Aspek penialian kinerja tidak hanya berkisar kepada 

persoalan traits (karakter individu) seseorang responden seperti sifat, perangai, 

intelegensia, dan sebagainya. Akan tetapi lebih menitik beratkan pada hal-hal 

yang bersifat performance result (hasil kerja), seperti kualitas dan kuatitas kerja, 

ketepatan waktu dan sebagainya. 

 



 97 

Tabel 4.34 Tanggapan responden mengenai  bertanggung jawab dan berani 
menanggung resiko terhadap pekerjaan dan keputusan yang 
diambil, Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Bertanggung Jawab 7 23.3 35 
Bertanggungjawab 15 50.0 60 
Cukup Bertanggungjawab 8 26.7 24 
Tidak Bertanggungjawab 0 0.0 0 
Sangat Tidak Bertanggungjawab 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 119 
 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 
 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 50% memberikan tanggapan bertanggungjawab 

mengenai bertanggungjawab dan berani menanggung resiko terhadap pekerjaan 

dan keputusan yang diambil dengan skor 119, hal ini menunjukan bahwa kriteria 

semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas baru dengan tanggung jawab yang 

lebih besar lagi, hal ini harus tetap dipertahankan dan akan lebih baik lagi jika 

lebih ditingkatkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Lebih lanjut 

Gomes (1995:135), mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja yang dinilai dari 

seorang responden. Aspek penialian kinerja tidak hanya berkisar kepada persoalan 

traits (karakter individu) seseorang responden seperti sifat, perangai, intelegensia, 

dan sebagainya. Akan tetapi lebih menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat 

performance result (hasil kerja), seperti kualitas dan kuatitas kerja, ketepatan 

waktu dan sebagainya. 
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Tabel 4.35 Tanggapan responden mengenai  mampu mengambil keputusan 
dalam menyelesaikan masalah dengan memperhatikan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku, Bagian SDM dan Umum 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Mampu 7 23.3 35 
Mampu 10 33.3 40 
Cukup Mampu 13 43.3 39 
Tidak Mampu 0 0.0 0 
Sangat Tidak Mampu 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 114 
 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 43.3% memberikan tanggapan cukup mampu 

mengenai mampu mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah dengan 

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan skor 114, hal ini 

menunjukan bahwa kemampuan mengatasi masalah sendiri diperusahaan bisa 

diatasi dengan baik sehingga permasalahan yang ada bisa diselesaiakan sendiri 

tanpa harus melibatkan teman sekerja, sesuai pendapat Gomes (1995:135), 

mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja yang dinilai dari seorang responden. 

Aspek penialian kinerja tidak hanya berkisar kepada persoalan traits (karakter 

individu) seseorang responden seperti sifat, perangai, intelegensia, dan 

sebagainya. Akan tetapi lebih menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat 

performance result (hasil kerja), seperti kualitas dan kuatitas kerja, ketepatan 

waktu dan sebagainya. 
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Tabel 4.36 Tanggapan responden mengenai  memiliki loyalitas terhadap 
organisasi untuk menjaga  keutuhan/ integritas organisasi,  
Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 
, 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Loyal 10 33.3 50 
Loyal 14 46.7 56 
Cukup Loyal 6 20.0 18 
Tidak Loyal 0 0.0 0 
Sangat Tidak Loyal 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 124 
 Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 12.0 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar pegawai yang dijadikan 

responden yakni sebanyak 46.7% memberikan tanggapan loyal mengenai 

memiliki loyalitas terhadap organisasi untuk menjaga  keutuhan/ integritas 

organisasi dengan skor 124, hal ini menunjukan bahwa responden sudah dapat 

mencapai kinerja yang tinggi untuk kriteria jiwa integritas personal yang baik atau 

berperan dalam suatu kelompok, hal ini harus tetap dipertahankan dan akan lebih 

baik lagi jika lebih ditingkatkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi, 

sesuai pendapat Gomes (1995:135), mengungkapkan bahwa aspek-aspek kinerja 

yang dinilai dari seorang responden. Aspek penialian kinerja tidak hanya berkisar 

kepada persoalan traits (karakter individu) seseorang responden seperti sifat, 

perangai, intelegensia, dan sebagainya. Akan tetapi lebih menitik beratkan pada 

hal-hal yang bersifat performance result (hasil kerja), seperti kualitas dan kuatitas 

kerja, ketepatan waktu dan sebagainya. 

Secara umum kinerja pegawai Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Barat  dapat dilihat pada tabel 4.37 di bawah. 
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Tabel 4.37 Rangkuman kinerja pegawai Bagian SDM dan Umum Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Barat , 2019 (n=30) 

No. Indikator Skor Kriteria 
1. Ketercapaian target dalam bekerja 94 Cukup tinggi 
2. Efisiensi waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan  91 Cukup tinggi 
3. Ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan 121 Tinggi 
4. Penguasaan pengetahuan mengenai pekerjaan yang dihadapi 

selama ini 
115 Tinggi 

5. Kreativitas dan ide-ide dalam menyelesaikan tugas 86 Cukup tinggi 
6. Bekerjasama dengan sesama rekan untuk menyelesaikan 

pekerjaan 
109 Cukup tinggi 

7. Bertanggung jawab dan berani menanggung resiko terhadap 
pekerjaan dan keputusan yang diambil 

119 Tinggi 

8. Mampu mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah 
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku 

114 Tinggi 

9. Memiliki loyalitas terhadap organisasi untuk menjaga  
keutuhan/ integritas organisasi 

124 Tinggi 

 Jumlah 973  
 Rata-rata Skor 108  

Sumber : Rekap dari Hasil Pengolahan SPSS, 2009 
 

Berdasarkan tabel 4.37 di atas, skor total nilai kumulatif variabel Kinerja 

mencapai 1423. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 9 x 30 = 1350, dan  

jumlah skor terendah adalah 1 x 9 x 30 = 270. Klasifikasi skor jawaban pegawai 

variabel Kinerja dapat digambarkan dalam tahapan bobot skor dengan rentang 

skor 216 sebagai berikut : 

Sangat Tidak 
tinggi Tidak tinggi 

Cukup 
tinggi 

 
Tinggi 

Sangat tinggi 

     
     

270 486 702 918  1134 1350 
                                     973        
     

Berdasarkan bobot skor total variabel kinerja di atas, ternyata pegawai 

Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  memiliki kinerja 

yang tinggi, artinya kinerja pegawai Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Barat  mampu meningkatkan kuantitas pekerjaan serta mempunyai 
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inisiatif yang cukup baik, namun kualitas dan kreativitas pegawai perlu diperbaiki, 

diantaranya ketercapaian target dalam bekerja kurang tercapai, waktu untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan kurang efisien dan kurang memberikan ide-ide baru 

dalam menyelesaikan tugas, oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kinerja 

perlu peningkatan kualitas dan kuantitas dengan melakukan evaluasi mengenai 

jumlah  pekerjaan yang berhasil dilakukan,  kreativitas, inovasi dalam keunggulan 

kompetitif dan kemampuan yang komparatif dengan sebaik-baiknya untuk 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan, sebab menurut Mangkunegara 

(2005:67) berpendapat bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas maupun 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 

 

4.6. Pengaruh Budaya kerja dan motivasi terhadap Kinerja pegawai pada 
Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  
 
Untuk mengungkap pengaruh sebuah variabel atau seperangkat variabel 

terhadap varibel lain , dapat digunakan Analisis Jalur ( Path Analysis). Pada 

analisis jalur ini besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, baik 

langsung maupun tidak langsung dapat diketahui.  Sebelum mengambil keputusan 

mengenai besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya tersebut, 

terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis secara simultan . 

Untuk mengetahui apakah varibel bebas yaitu Pengaruh Budaya kerja dan 

motivasi terhadap kinerja pegawai di Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Barat  dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (path 

analysis) dan software yang digunakan adalah SPSS release 12. Adapun langkah 
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yang dilakukan adalah menghitung korelasi antar variabel, sehingga diperoleh 

seperti tabel 4.38 dibawah ini. 

Tabel 4.38 Matriks Korelasi Antar Variabel 

Correlations

1 .612**
. .000

30 30
.612** 1
.000 .

30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

BUDAYA KERJA

MOTIVASI KERJA

BUDAYA
KERJA

MOTIVASI
KERJA

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

Sumber : hasil output SPSS 
 

Berdasarkan tabel di atas merupakan matrik korelasi antar variabel yang 

menunjukan besarnya hubungan antara sesama variabel baik dependen maupun 

independen. Proporsi untuk diagram jalur adalah dua buah variabel bebas (X1 dan 

X2) yang mempunyai hubungan antar variabel, dan masing-masing variabel bebas 

(X), serta hubungan kolerasional dari variabel diluar (X1 dan X2) residu terhadap 

variabel tak bebas (Y). Adapun langkah-langkah untuk menghitung path analysis 

(analisis jalur) adalah sebagai berikut : 

PYxi  =   CR ri j yxj

k

j=
∑
1

  I = 1,2 

Dan pengaruh secara keseluruhan  X1 sampai X2 

ii YX

k

i
YXXXYX rpR ∑

=

=
1

2
... 721

 

     = 0.604 
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Sedangkan koefisien jalur variabel lainnya diluar variabel X1 sampai X2 

ditentukan melalui : 

pY1ε1 = 211 XYXR−   

 = 0.629 

Artinya bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap 

variabel Y sebesar 0.604 atau 60.4% variabel X1 dan X2 secara bersama-sama 

mempengaruhi Y, dan sisanya 0.396 atau 39.6% dipengaruhi variabel lain yang 

tidak masuk dalam penelitian. 

Didasarkan pada kerangka teori bahwa ada pengaruh antara Budaya kerja 

dan motivasi terhadap kinerja pegawai, selanjutnya akan  menguji hipotesis secara 

keseluruhan tersebut dengan bentuk sebagai berikut : 

1) Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

Untuk mengetahui apakah variabel bebas, yaitu Budaya kerja (X1) dan 

motivasi (X2) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja (Y) pegawai 

Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , dimana 

statistik hipotesis dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut : 

Ho : X1 YP = X2 YP = 0,  Tidak terdapat pengaruh Budaya kerja dan motivasi kerja 

terhadap kinerja 

Hi  : X1 YP = X2 YP   ≠ 0,  Terdapat pengaruh Budaya kerja dan motivasi kerja 

terhadap kinerja 

Pengujian hipotesis tersebut dilakukan melalui statistik uji F, dengan 

ketentuan terima Ho jika Fhitung < Ftabel dan tolak Ho jika Fhitung > Ftabel. Dari 

perhitungan menggunakan software SPSS diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.39 Pengujian Secara Simultan 

ANOVAb

320.345 2 160.173 20.617 .000a

209.766 27 7.769
530.112 29

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), MOTIVASI KERJA, BUDAYA KERJAa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 

Sumber : hasil perhitungan melalui SPSS 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, ternyata Fhitung sebesar 20.617 lebih 

besar dari ttabel 2.84 (Fo > Fα : (k,n-k-1) (20.617 > 2.84), sehingga hipotesis 

diterima atau H0 ditolak. Berarti pengujian individu dengan hipotesis dapat terus 

dilakukan yaitu:  

2) Pengujian Hipotesis Secara Individu 

Pengujian secara individu dilakukan ketika pengujian secara simultan 

menolak hipotesis nol berarti sekurang-kurangnya ada satu koefisien jalur 

yang tidak sama dengan nol. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui atau 

menguji pengaruh dari masing-masing variabel bebas apakah secara individu 

signifikan atau tidak. Karena pengujian secara keseluruhan menghasilkan uji 

yang signifikan, maka analisis selanjutnya dilakukan dengan pengujian secara 

individu (pengujian secara parsial). 

a. Rumusan hipotesis operasional secara parsial (
1X YP ) 

Ho : 
1X YP  = 0,   Tidak terdapat pengaruh Budaya kerja terhadap kinerja 

Hi  : 
1X YP   ≠ 0,   Terdapat pengaruh Budaya kerja terhadap kinerja 

b. Rumusan hipotesis operasional secara parsial ( X2 YP ) 
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Ho : X2 YP  = 0,  Tidak terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

Hi  : 
2X YP   ≠ 0,     Terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

Statistik uji untuk setiap hipotesis  

      
( ) lampiran)lihat  SPSS ( 3,2,1,

1
1 321

20 outputi

kn
CrR

p
t

iiXXXY

YXi
i =

−−
−

=  

Tolak Ho, Jika toi > t1-α  (n-k-1)  

Dengan menggunakan tabel distribusi t diperoleh: (hasil SPSS sesuai 

lampiran).  

       t0,95(30-2-1) =  ttabel = 1.66 

Tabel 4.40 Pengujian hipotesis X1 dan X2 terhadap Y 
 

Koefisien Jalur thitung ttabel Kesimpulan 
PYX1 0.437 2.858 1.66 Ho tolak 

Terdapat pengaruh Budaya kerja terhadap 
kinerja 

PYX2 0.429 2.802 1.66 Ho tolak 
Terdapat pengaruh motivasi  terhadap kinerja 

  Sumber : hasil perhitungan 

Berdasar hasil perhitungan nilai koefisien jalur variabel (X1) dan (X2) 

terhadap (Y), yang didapatkan dengan menggunakan progaram SPSS releasse 12 

for windows, Dengan demikian sesuai dengan kaidah keputusan, bahwa harga-

harga thitung jatuh didaerah H0 ditolak artinya koefisien jalur signifikan, sehingga 

diagram jalur tidak mengalami perubahan. Secara konsep dapat dijelaskan bahwa 

seluruh aspek Budaya kerja dan aspek motivasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja. 
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Selanjutnya akan diuji keberartian (signifikansi) koefisien kolerasi antar 

varibel X1 dan X2 dengan hipotesis sebagai berikut: 

Dengan statistik uji sebagai berikut  

3
1

2
2 −

==
n

danrt σ
σ

 

Tolak Ho Jika thitung > t(1-α/2;n-k-1)  dengan menggunakan tabel t distribusi diperoleh 

(sesuai lampiran SPSS Release 12) 

Tabel 4.41 Pengujian Korelasi antar variabel X 

Koefisien 
Korelasi 

Thitung ttabel                 
α = 0,05 

Kesimpulan 

0.612 4.219 
 

1.66 
 

Ho tolak 
Terdapat hubungan antara X1 dan 
X2 

         Sumber : hasil output SPSS 

Dari pengujian kolerasi antar variabel X, ternyata thitung > ttabel, maka H0 

ditolak, artinya terdapat hubungan langsung diantara variabel Budaya kerja dan 

motivasi  secara lengkap diagram hubungan kausal variabel X1 dan X2  terhadap 

Y adalah sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1 Diagram hubungan kausal antara Budaya kerja (X1) dan 

Motivasi (X2) terhadap Kinerja (Y) 

rX1X2=0.612 

R2
YX1YX2= 0.604 

 X1 

X2 

Є=0.629 

 

PYX1=0.437 

Y 

PYX2=0.429 
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Dari gambar struktural hubungan antar variabel dengan nilai-nilai 

parameter struktur di atas, maka pengaruh dari variabel penyebab ke variabel, 

maka pengaruh Budaya kerja dan motivasi terhadap kinerja  pegawai Bagian 

SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  adalah : 

Tabel 4.42    Pengaruh Variabel X1 dan X2 ke Y dan Pengaruh Diluar 
Variabel X dan Y 

 

Interpretasi Analisis Jalur 
Keterangan Pengaruh % 

 Pengaruh X1, X2  ke Y 0.604 60.4 
 Pengaruh Diluar X1, X2 dan Y 0.396 39.6 
Jumlah  100 

Sumber : Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS 

Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa Budaya kerja dan motivasi 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai yakni sebesar 58.8%, sedangkan sisanya 

sebesar 41.2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis 

yaitu iklim kerja, lingkungan kerja, disiplin kerja, kompetensi, dan sikap kerja. 

Namun apabila dilihat secara parsial Budaya kerja dominan mempengaruhi 

kinerja pegawai daripada motivasi. Hal ini terjadi karena Budaya kerja dari 

Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  memberikan 

suasana kerja yang kondusif, sehingga mereka akan terpengaruh dengan suasana 

tersebut,  sedangkan motivasi yang menyangkut kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan 

aktualisasi diri yang ada pada saat ini cukup memenuhi kebutuhan mereka, 

sebagai hasil observasi dan wawancara (2011) serta hasil analisis deskriptif. 
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat terungkap bahwa 

budaya kerja terhadap kinerja pegawai di Bagian SDM dan Umum Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Barat , baik secara langsung maupun tidak langsung 

dapat dilihat pada tabel  4.43 dibawah ini : 

Tabel 4.43 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Dari Budaya kerja 
Terhadap Kinerja 

 
Interpretasi Analisis Jalur 

Ket   Pengaruh % 
X1 Pengaruh langsung ke Y 0,1910 19,10 

 Pengaruh tidak langsung melalui X2 ke Y 0,1147 11,47 
Jumlah   0,3057 30,57 

Sumber : Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS  

Dari tabel di atas dapat terlihat  bahwa kontribusi budaya kerja terhadap 

kinerja pegawai secara langsung sebesar 19,10%, serta tidak langsung melalui 

variabel motivasi kerja sebesar 11.47%. Sedangkan kontribusi budaya kerja  

terhadap kinerja pegawai secara keseluruhan mencapai 30,57%, artinya semakin 

tepat budaya kerja, maka akan meningkatkan kinerja mereka, karena budaya kerja 

berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja pegawai, sehingga kontribusi 

budaya kerja sangat berarti. Budaya kerja menuntut  pegawai   untuk  berperilaku  

dan  memberi petunjuk    pada  mereka  apa  saja  yang  harus   diikuti   dan   

dipelajari.   Bagaimana  pegawai  berperilaku  dan  apa  yang  seharusnya   

mereka  lakukan banyak  mempengaruhi oleh budaya kerja mereka, hal ini sesuai 

pendapat Mondy (1995 : 46) dengan mengartikan budaya kerja sebagai system 

nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan bersama dalam organisasi yang berinteraksi 

dengan struktur formal untuk menghasilkan norma perilaku dalam meningkatkan 

kinerja, berarti budaya kerja yang terbentuk mempunyai kontribusi dan 
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berpengaruh pada kinerja pegawai. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan 

kinerja, perlu adanya perbaikan dan peningkatan faktor budaya kerja, karena 

budaya kerja terkait erat dengan peningkatan kinerja pegawai. 

Demikian juga, hasil perhitungan di atas, maka dapat terungkap bahwa 

pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai di Bagian SDM dan Umum Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Barat , baik secara langsung maupun tidak langsung 

dapat terlihat pada tabel 4.44 di bawah ini : 

Tabel 4.44 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung dari Motivasi Terhadap 
Kinerja 

 
Interpretasi Analisis Jalur 

Ket   Pengaruh % 
X2 Pengaruh langsung ke Y 0,1840 18,40 

  Pengaruh tidak langsung melalui X1 ke Y 0,1147 11,47 
Jumlah   0,2987 29,87 

Sumber : Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS 

Dari tabel di atas dapat terlihat  bahwa kontribusi motivasi terhadap 

kinerja pegawai secara langsung sebesar 18,40%, serta tidak langsung melalui 

variabel budaya kerja sebesar 11,47%. Sedangkan kontribusi motivasi  terhadap 

kinerja pegawai secara keseluruhan mencapai 29,87%, dengan arah yang posistif, 

dimana semakin baik Motivasi kerja yang dilakukan akan mengakibatkan 

meningkatkanya kinerja pegawai di Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Barat . Ruky (2006:67) menyatakan bahwa salah faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja adalah motivasi (motivation). Dimana motivasi 

dapat diartikan sebagai faktor yang mendorong seseorang untuk bertindak dengan 

cara tertentu. Faktor pendorong tersebut dimaksudkan untuk menggiatkan orang-

orang, agar mereka bersemangat dalam melakukan pekerjaannya dan dapat 
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mencapai hasil sebagaimana yang dikehendaki. Hal ini sependapat dengan 

Suprihanto (1992:19) yang menyebutkan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai adalah motivasi, kemudian Mitchell (1998:591) 

menunjukan bahwa untuk menghasilkan prestasi dan kinerja yang tinggi harus ada 

dua faktor penting yaitu kemampuan personal dan motivasi, tanpa faktor ini 

prestasi kerja yang tinggi tidak mungkin tercapai. 

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Mondy (1995 : 46) dengan 

mengartikan budaya kerja sebagai system nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan 

bersama dalam organisasi yang berinteraksi dengan struktur formal untuk 

menghasilkan norma perilaku dalam meningkatkan kinerja, berarti budaya kerja 

yang terbentuk mempunyai kontribusi dan berpengaruh pada kinerja pegawai”,  

bahwa keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh keberhasilannya 

dalam menciptakan Budaya kerja yang khas sebagai bagian dari rencana strategik 

mereka, karena Budaya kerja yang baik akan berdampak pada kinerja keuangan, 

tingkat loyalitas pegawai, dan keberhasilan dalam bekerjasama sebagai sebuah 

tim. Budaya kerja yang efektif tersebut mencakup upah dan imbalan yang baik, 

komunikasi terbuka, penekanan pada kualitas, keterlibatan pegawai dalam 

pembuatan keputusan, pembagian laba bagi pegawai, keadilan atau kesamaan 

status bagi pegawai, kemanan kerja, pelatihan dan pengembangan pegawai, 

kebebasan berpendapat, penekanan pada inovasi, hubungan industrial yang baik, 

dan struktur administrasi yang sederhana. 

Budaya kerja dan Motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan 

kepada sasaran. Hal ini berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh 
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seseorang dalam mengejar tujuannya. Budaya kerja dan Motivasi merupakan 

dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar untuk melaksanakan 

suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dorongan tersebut dapat timbul dengan 

sendirinya secara internal atau melalui rangsangan eksternal. Dorongan dari dalam 

melibatkan faktor-faktor individual, seperti kepribadian, sikap mental (attitudes) 

dan persepsi atas peran sedangkan dorongan dari luar melibatkan faktor-faktor 

organisasional, seperti situasi kerja, partisipasi, pendisiplinan kerja (pengawasan), 

dan promosi. 

Kinerja pegawai itu sendiri dapat dipengaruhi oleh faktor Budaya kerja 

maupun motivasi, dan oleh karena itu besar kecilnya kinerja pegawai yang ada 

pada individu maupun kelompok tergantung pada efisien dan efektifnya Budaya 

kerja serta sesuai motivasi tersebut, sehingga semakin baik Budaya kerja yang 

dilakukan, serta motivasi yang baik, maka kinerja pegawai akan meningkat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Dengan bertitik tolak dari pembahasan masalah, landasasan teoriti, analisis 

data empirik, hasil uji hipotesis, maka pada bab terakhir dalam penelitian ini akan 

dikemukakan beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut : 

1. Budaya kerja pada Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Baratterbentuk dengan baik, dalam arti budaya kerja efektif dan baik tercermin 

pada kepercayaan, keterbukaan komunikasi, kepemimpinan yang mendapat 

masukan (considerate), dan didukung oleh bawahan (supportive), pemecahan 

masalah  oleh kelompok, dan kemandirian kerja, namun ada hal yang harus 

diperhatikan pimpinan yaitu sistem pemberian kompensasi belum memihak 

pada pegawai.  

2. Motivasi pegawai pada Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi 

Jawa Baratsaat ini dinilai sudah cukup tinggi, dalam arti kondisi kerja yang 

ada pada saat ini cukup memenuhi kebutuhan mereka dalam hal memiliki 

tanggung jawab, memiliki minat terhadap tugas dan ketekunan dalam 

menyelesaikan tugas, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh 

manajemen mengenai tidak adanya kepastian kelangsungan kerja, ketidak 

adilan pimpinan dalam hubungan kerja, ketidak sesuaian antara penghargaan 

yang diberikan dengan prestasi kerja dan tidak adanya peluang kesempatan 

untuk berkembang dan memperoleh kemajuan bekerja, hal ini menunjukkan 



 113 

bahwa atasan kurang respon terhadap pekerjaan baik itu yang rajin maupun 

yang tidak rajin, sehingga atasan perlu selektif dalam memberikan pujian atau 

penghargaan agar para pegawai menjadi termotivasi. 

3. Kinerja pegawai pada Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi 

Jawa Baratcukup tinggi, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan 

mengenai efisiensi waktu dan target penyelesaian pekerjaan untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan, hal ini menunjukkan bahwa pegawai pada 

Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Baratperlu lebih 

efisien lagi dalam melaksanakan pekerjaan sesuai target penyelesaian, agar 

pekerjaan yang dihasilkan akan mendapatkan output yang sangat baik, 

kreativitas dan ide-ide baru dalam penyelesaian tugas pribadi maupun 

kelompok kadang-kadang dilakukan, hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian 

tugas pribadi dan kelompok monoton karena kreativitas dan ide-ide tidak 

nampak, dan kurang memiliki ide-ide baru dalam menyelesiakan tugas. 

4. Budaya kerja dan motivasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai di Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Baratserta pengaruhnya positif. Namun secara parsial budaya kerja lebih 

dominan mempengaruhi kinerja pegawai daripada motivasi. Dan secara 

parsial, pengaruh budaya kerja dan motivasi terhadap kinerja adalah sebagai 

berikut: 

a. Budaya kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai, karena budaya kerja 

yang terbentuk dengan baik dan kondusif, maka akan mendorong pegawai 

untuk bekerja lebih giat dan akhirnya meningkatkan prestasi kerja/ kinerja. 
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b. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai, sehingga semakin 

tinggi motivasi kerja pegawai, maka kinerja akan semakin tinggi pula. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan di 

Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, maka penulis 

ingin mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat menjadi pertimbangan 

dalam melaksanakan aktivitas organisasi maupun pembinaan sumber daya 

manusia di masa yang akan datang. Saran-saran tersebut antara lain: 

1. Dalam meningkatkan budaya kerja yang kondusif, dimana para pegawai 

Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Baratmembawa 

budaya dan sikap yang berbeda, maka disarankan organisasi dapat 

meningkatkan budaya kerja dengan merubah sistem kompensasi yang diterima 

selama ini.  

2. Motivasi merupakan suatu yang sangat  berperan dalam meningkatkan kinerja 

pegawai, oleh karena itu unsur-unsur motivasi yang harus diperhatikan oleh 

Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Baratadalah adanya 

kepastian kelangsungan kerja, keadilan pimpinan dalam hubungan kerja, 

kesesuaian antara penghargaan yang diberikan dengan prestasi kerja dan 

peningkatan peluang kesempatan untuk berkembang dan memperoleh 

kemajuan bekerja.  

3. Kinerja Pegawai Bagian SDM dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Barat, harus ditingkatkan terutama mengenai efisiensi waktu dan target suatu 
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pekerjaan untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dan kreativitas dan ide-ide baru 

dalam penyelesaian tugas pribadi maupun kelompok.  

4. Diantara budaya kerja dan motivasi kinerja pegawai yang mempengaruhi 

kinerja, ternyata budaya kerja memiliki pengaruh yang dominan, karena itu 

budaya kerja menjadi prioritas pertama dalam meningkatkan kinerja pegawai. 

maka disarankan agar budaya kerja kerja yang terbentuk dengan baik dan 

kondusif dengan merubah sistem kompensasi yang diterima selama ini, 

sehingga mereka mampu bekerja lebih profesional. 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

 

Petunjuk Pengisian : 

 

1. Isilah data responden terlebih dahulu dengan lengkap. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan memilih jawaban yang sesuai 

dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i, kemudian berilah tanda check list 

() pada salah satu pilihan jawaban yang sudah tersedia. 

 

 

Data Responden : 

 

 

Usia   : ………………Tahun 

Jenis Kelamin : L/P* 

Pendidkan Formal : SD/SMP/SMA/DIPLOMA/S-1/S-2* 

Lama Bekerja  : ………….Tahun ………..Bulan 

 

 

* Coret yang tidak perlu 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. BUDAYA KERJA 

No Pernyataan Tanggapan 

1 Dengan Budaya kerja saat ini, 
leluasa dalam mengambil 
inisiatif 

Sangat 
Leluasa 

 
 

(……) 

Leluasa 
 
 
 

(……) 

Ragu-ragu 
 
 
 

(……) 

Tidak 
Leluasa 

 
 

(……) 

Sangat 
Tidak 

Leluasa 
 

(……) 
2 Dalam melaksanakan 

pekerjaan  sehari hari, atasan 
selalu meminta pendapat 
tentang pekerjaan 

Sangat 
Diminta 

 
 

(……) 

Diminta 
 
 
 

(……) 

Ragu-ragu 
 
 
 

(……) 

Tidak 
Pernah 

 
 

(……) 

Sangat 
Tidak 

Pernah 
 

(……) 
3 Bersedia membantu, bila  ada 

teman yang sakit dan diminta 
untuk menggantikan 
pekerjaannya 

Sangat 
Bersedia 

 
(……) 

Bersedia 
 
 

(……) 

Ragu-ragu 
 
 
 

(……) 

Tidak 
Beredia 

 
 

(……) 

Sangat 
Tidak 

Beredia 
 

(……) 
4 Pada saat libur bersdeia di 

telepon oleh atasan, karena 
ada pekerjaan yang harus 
segera dilaksanakan 

Sangat 
Bersedia 

 
(……) 

Bersedia 
 
 

(……) 

Ragu-ragu 
 
 
 

(……) 

Tidak 
Beredia 

 
 

(……) 

Sangat 
Tidak 

Beredia 
 

(……) 
5 Atasan memberikan perhatian 

untuk memberikan 
pengarahan,  bila  menemukan 
kesulitan dalam melaksanakan 
pekerjaan 

Sangat 
Perhatian 

 
(……) 

Perhatian 
 
 

(……) 

Ragu-ragu 
 
 
 

(……) 

Tidak 
Perhatian 

 
 

(……) 

Sangat 
Tidak 

Perhatian 
 

(……) 

6 Pemimpin mampu menyatukan 
berbagai pendapat yang 
berbeda menjadi satu 
pendapat yang bisa disepakati 
bersama 

Sangat 
Mampu 

 
 

(……) 

Mampu  
 
 
 

(……) 

Ragu-ragu 
 
 
 

(……) 

Tidak  
Mampu  

 
 

(……) 

Sangat 
Tidak 

Mampu  
 

(……) 

7 Atasan sering membantu 
menyelesaikan masalah 
pegawai, apabila punya 
masalah dengan teman kerja 

Sangat 
Sering 

 
 

(……) 

Sering 
 
 
 

(……) 

Ragu-ragu 
 
 
 

(……) 

Tidak 
Pernah 

 
 

(……) 

Sangat 
Tidak 

Pernah 
 

(……) 
8 Atasan mendukung, bila punya  

ide atau pendapat demi 
kebaikan instansi/organisasi 

Sangat 
Mendukung 

 
 

(……) 

Mendukung 
 
 
 

(……) 

Ragu-ragu 
 
 
 

(……) 

Tidak  
Mendukung 

 
 

(……) 

Sangat 
Tidak 

Mendukung  
 

(……) 
9 Peraturan yang ada sekarang 

ini sudah bisa mengontorl 
seluruh kegiatan instansi 
/organisasi 

Sangat 
Bisa 

 
 

(……) 

Bisa 
 
 
 

(……) 

Ragu-ragu 
 
 
 

(……) 

Tidak Bisa 
 
 
 

(……) 

Sangat 
Tidak 
Bisa 

 
(……) 

 

 



No Pertanyaan Tanggapan 

10 Merasa bangga sebagai 
pegawai saat ini 

Sangat 
Bangga 

 
 

(……) 

Bangga 
 
 
 

(……) 

Ragu-ragu 
 
 
 

(……) 

Tidak 
Bangga 

 
 

(……) 

Sangat 
Tidak 

Bangga 
 

(……) 
11 Merasa Puas dengan system 

kompensasi yang ada saat ini  
Sangat 
Puas 

 
 

(……) 

Puas 
 
 
 

(……) 

Ragu-ragu 
 
 
 

(……) 

Tidak Puas 
 
 
 

(……) 

Sangat 
Tidak 
Puas 

 
(……) 

12 Dengan aturan kepegawaian 
yang ada saat ini, semua 
konflik yang terjadi bisa diatasi 

Sangat 
Bisa 

 
 

(……) 

Bisa 
 
 
 

(……) 

Ragu-ragu 
 
 
 

(……) 

Tidak Bisa 
 
 
 

(……) 

Sangat 
Tidak 
Bisa 

 
(……) 

13 Merasa kesulitan untuk 
berkomunikasi dengan atasan 
anda 

Sangat 
Mudah 

 
 

(……) 

Mudah 
 
 
 

(……) 

Ragu-ragu 
 
 

(……) 

sulit 
 
 

(……) 

Sangat 
sulit 

 
(……) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. MOTIVASI KERJA 

No Pernyataan Tanggapan 

1 Kebutuhan ekonomi dalam melakukan 
pekerjaan anda saat ini 

Sangat 
tinggi 

 
(……) 

Tinggi 
 
 

(……) 

Cukup 
tinggi 

 
(……) 

Rendah 
 
 

(……) 

Sangat 
Rendah 

 
(……) 

2 Kepastian adanya jaminan dan 
keamanan kerja pada unit kerja anda 

Sangat 
pasti 

 
(……) 

Pasti 
 
 

(……) 

Cukup 
Pasti 

 
(……) 

Tidak 
Pasti 

 
(……) 

Sangat 
Tidak 
Pasti 
(……) 

3 Kepastian kelangsungan kerja di unit 
kerja anda 

Sangat 
pasti 

 
(……) 

Pasti 
 
 

(……) 

Cukup 
Pasti 

 
(……) 

Tidak 
Pasti 

 
(……) 

Sangat 
Tidak 
Pasti 
(……) 

  4 Kinerja pimpinan anda secara umum Sangat 
baik 

 
(……) 

Baik 
 
 

(……) 

Cukup 
baik 

 
(……) 

Tidak 
baik 

 
(……) 

Sangat 
Tidak 
baik 
(……) 

  5  Keadilan pimpinan anda dalam 
hubungan kerja 

Sangat 
adil 

 
(……) 

Adil 
 
 

(……) 

Cukup 
adil 

 
(……) 

Tidak 
adil 

 
(……) 

Sangat 
Tidak 
adil 
(……) 

  6 Kesesuaian penghargaan yang 
diberikan dengan prestasi anda 

Sangat 
sesuai 

 
(……) 

Sesuai 
 
 

(……) 

Cukup 
sesuai 

 
(……) 

Tidak 
sesuai 

 
(……) 

Sangat 
Tidak 
sesuai 
(……) 

  7 Peluang/kesempatan anda untuk 
berkembang dan memperoleh 
kemajuan di tempat anda bekerja 

Sangat 
tinggi 

 
(……) 

Tinggi 
 
 

(……) 

Cukup 
tinggi 

 
(……) 

Rendah 
 
 

(……) 

Sangat 
Rendah 

 
(……) 

  8 Kesempatan untuk menyalurkan/ 
mendayagunakan kemampuan diri 

Sangat 
tinggi 

 
(……) 

Tinggi 
 
 

(……) 

Cukup 
tinggi 

 
(……) 

Rendah 
 
 

(……) 

Sangat 
Rendah 

 
(……) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. KINERJA PEGAWAI 

No Pernyataan Tanggapan 

1 Penilaian mengenai  kinerja 
anda dalam hal pencapaian 
target 

Sangat 
Tercapai 

 
(……….) 

Tercapai 
 
 

(……….) 

Cukup 
Tercapai 

 
(……….) 

Tidak 
Tercapai 

 
(……….) 

Sangat 
Tidak 

Tercapai 
(……….) 

2 Penilaian mengenai efisiensi 
waktu untuk mengerjakan suatu 
pekerjaan  

Sangat 
Efisien 

 
(……….) 

Efisien 
 
 

(……….) 

Cukup 
Efisien 

 
(……….) 

Tidak 
Efisien 

 
(……….) 

Sangat 
Tidak 
Efisien 
(……….) 

3 Penilaian mengenai Ketelitian 
dalam melaksanakan pekerjaan 

Sangat Teliti 
 
 

(……….) 

Teliti 
 

(……….) 

Cukup Teliti 
 

(……….) 

Tidak Teliti 
 

(……….) 

Sangat 
Tidak teliti 

(……….) 

4 
 

Penilain mengenai  Penguasaan 
pengetahuan mengenai 
pekerjaan yang dihadapi selama 
ini 

Sangat 
Menguasai 

 
 

(……….) 

Menguasai 
 
 
 

(……….) 

Cukup 
Menguasai 

 
 

(……….) 

Tidak 
Menguasai 

 
 

(……….) 

Sangat 
Tidak 

Menguasai 
 

(……….) 
5 Penilaian mengenai selalu 

mengeluarkan ide-ide atau 
gagasan untuk mengatasi 
masalah yang rumit 

Sangat 
Sering 

 
 

(……….) 

Sering 
 
 
 

(……….) 

Cukup Sering 
 
 
 

(……….) 

Kadang-
kadang 

 
 

(……….) 

Tidak 
pernah 

 
(……….) 

6 Penilaian mengenai selalu 
berusaha bekerjasama dengan 
sesama rekan untuk 
menyelesaikan pekerjaan 

Sangat 
Sering 

 
 

(……….) 

Sering 
 
 
 

(……….) 

Cukup Sering 
 
 
 

(……….) 

Kadang-
kadang 

 
 

(……….) 

Tidak 
pernah 

 
 

(……….) 
7 Penilaian mengenai selalu 

bertanggung jawab dan berani 
menanggung resiko terhadap 
pekerjaan dan keputusan yang 
diambil 

Sangat 
Bertanggung 

jawab 
 
 

(……….) 

Bertanggung 
jawab 

 
 
 

(……….) 

Cukup 
Bertanggung 

jawab 
 
 

(……….) 

Tidak 
Bertanggung 

jawab 
 
 

(……….) 

Sangat Tidak 
Bertanggung 

jawab 
 
 

(……….) 
8 Penilaian mengenai mampu 

mengambil keputusan dalam 
menyelesaikan masalah dengan 
memperhatikan ketentuan-
ketentuan yang berlaku 

Sangat 
Mampu 

 
 
 

(……….) 

Mampu 
 
 
 
 

(……….) 

Cukup 
Mampu 

 
 
 

(……….) 

Tidak Mampu 
 
 
 
 

(……….) 

Sangat 
Tidak 

Mampu 
 
 

(……….) 
9 Penilaian mengenai memiliki 

loyalitas terhadap organisasi 
untuk menjaga  keutuhan/ 
integritas organisasi 

Sangat Loyal 
 
 
 

(……….) 

Loyal 
 
 
 

(……….) 

Cukup Loyal 
 
 
 

(……….) 

Tidak Loyal 
 
 
 

(……….) 

Sangat 
Tidak Loyal 

 
 

(……….) 
 

 



Saran :  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

-----Terima kasih atas partisipasi anda-- 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A B C D E F G H I J K L M N
1 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4
2 4 5 4 4 3 4 3 4 3 5 5 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4
4 3 3 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5
5 2 4 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3
6 4 4 4 4 4 5 4 3 5 3 5 4 4
7 5 5 4 4 5 5 4 3 3 5 3 3 4
8 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 3
9 3 3 5 5 4 4 4 4 3 5 3 4 4

10 3 3 5 5 3 5 4 4 5 5 3 4 3
11 3 3 5 5 3 4 4 4 3 5 3 4 4
12 3 4 3 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4
13 3 3 5 5 5 5 4 3 5 5 3 5 3
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15 3 2 3 3 3 4 4 4 3 5 5 4 4
16 4 3 5 5 3 4 4 5 5 5 3 5 5
17 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5
18 5 2 3 4 3 4 4 3 3 5 2 4 3
19 4 4 4 4 3 5 4 3 4 5 3 3 4
20 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3
21 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3
22 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4
23 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4
24 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 2 5 3

TABULASI DATA ORDINAL JAWABAN RESPONDEN
VARIABEL X1 ( BUDAYA KERJA)

RESPONDEN
ITEM PERTANYAAN KUESIONER

SKALA NILAI JAWABAN RESPONDEN ( 5,4,3,2,1)



25 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4
26 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 2 5 3
27 4 5 5 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4
28 4 4 4 5 3 3 3 4 5 3 5 3 4
29 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 2 3 5
30 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

JML



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A B C D E F G H I J K L M H

1 4,5388 4,1548 4,1928 2,423 3,5452 2,3086 4,8792 2,298 2,1447 1,9138 3,0328 3,632 3,4545
2 3,3161 4,1548 2,961 2,423 2,3648 2,3086 1,9432 2,298 1 3,094 3,8989 2,3234 3,4545
3 3,3161 3,0209 2,961 2,423 3,5452 2,3086 3,2385 1 2,1447 1 2,1771 1 3,4545
4 2,2015 2,0522 4,1928 3,8458 3,5452 3,632 3,2385 3,5258 3,323 3,094 2,1771 2,3234 4,7261
5 1 3,0209 1 1 1 1 1 1 2,1447 1,9138 2,1771 1 2,2624
6 3,3161 3,0209 2,961 2,423 3,5452 3,632 3,2385 1 3,323 1 3,8989 2,3234 3,4545
7 4,5388 4,1548 2,961 2,423 4,6946 3,632 3,2385 1 1 3,094 2,1771 1 3,4545
8 3,3161 3,0209 4,1928 3,8458 3,5452 2,3086 3,2385 2,298 3,323 3,094 2,1771 1 2,2624
9 2,2015 2,0522 4,1928 3,8458 3,5452 2,3086 3,2385 2,298 1 3,094 2,1771 2,3234 3,4545

10 2,2015 2,0522 4,1928 3,8458 2,3648 3,632 3,2385 2,298 3,323 3,094 2,1771 2,3234 2,2624
11 2,2015 2,0522 4,1928 3,8458 2,3648 2,3086 3,2385 2,298 1 3,094 2,1771 2,3234 3,4545
12 2,2015 3,0209 1,9926 2,423 1 1 1 2,298 2,1447 1,9138 3,0328 2,3234 3,4545
13 2,2015 2,0522 4,1928 3,8458 4,6946 3,632 3,2385 1 3,323 3,094 2,1771 3,632 2,2624
14 4,5388 4,1548 4,1928 3,8458 4,6946 3,632 4,8792 3,5258 3,323 3,094 3,8989 3,632 4,7261
15 2,2015 1 1,9926 1 2,3648 2,3086 3,2385 2,298 1 3,094 3,8989 2,3234 3,4545
16 3,3161 2,0522 4,1928 3,8458 2,3648 2,3086 3,2385 3,5258 3,323 3,094 2,1771 3,632 4,7261
17 3,3161 2,0522 4,1928 3,8458 3,5452 3,632 3,2385 3,5258 3,323 3,094 2,1771 2,3234 4,7261
18 4,5388 1 1,9926 2,423 2,3648 2,3086 3,2385 1 1 3,094 1 2,3234 2,2624
19 3,3161 3,0209 2,961 2,423 2,3648 3,632 3,2385 1 2,1447 3,094 2,1771 1 3,4545
20 3,3161 3,0209 2,961 2,423 2,3648 1 1,9432 1 2,1447 1 1 2,3234 2,2624
21 3,3161 1 1,9926 2,423 3,5452 2,3086 3,2385 2,298 1 1,9138 3,0328 2,3234 2,2624
22 4,5388 2,0522 2,961 2,423 2,3648 1 1,9432 1 1 1 1 2,3234 3,4545
23 3,3161 3,0209 4,1928 2,423 3,5452 2,3086 3,2385 2,298 2,1447 3,094 2,1771 1 3,4545
24 3,3161 3,0209 2,961 2,423 2,3648 1 1,9432 1 3,323 1,9138 1 3,632 2,2624
25 2,2015 2,0522 1,9926 1 2,3648 2,3086 3,2385 2,298 2,1447 3,094 3,0328 2,3234 3,4545

DATA INTERVAL JAWABAN RESPONDEN
VARIABEL X1 ( BUDAYA KERJA )

RESPONDEN
ITEM PERTANYAAN KUESIONER

SKALA NILAI JAWABAN RESPONDEN ( 5,4,3,2,1)



26 3,3161 4,1548 2,961 2,423 3,5452 2,3086 1,9432 2,298 2,1447 1 1 3,632 2,2624
27 3,3161 4,1548 4,1928 2,423 2,3648 2,3086 3,2385 1 2,1447 3,094 3,0328 2,3234 3,4545
28 3,3161 3,0209 2,961 3,8458 2,3648 1 1,9432 2,298 3,323 1 3,8989 1 3,4545
29 4,5388 3,0209 2,961 2,423 2,3648 2,3086 3,2385 3,5258 2,1447 1,9138 1 1 4,7261
30 4,5388 3,0209 2,961 2,423 3,5452 2,3086 3,2385 2,298 2,1447 1,9138 3,0328 2,3234 1



O
57
52
48
56
38
53
53
53
51
52
50
45
54
65
47
56
57
45
50
44
47
44
52
47

    
    

JUMLAH



48
49
53
50
51
51

1518



O

42,51817
35,54025
31,58971
41,8773

19,51897
37,13654
37,36832
37,62246
35,73151
37,00542
34,55111
27,8051

39,34589
52,13771
30,17469
41,7968

42,99192
28,5461

33,82665
26,75952
30,65442
27,06083
36,21344
30,16031
31,5054

   
     

JUMLAH



32,98901
37,04796
33,42616
35,16606
34,74873
1042,816



1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F G H I J

1 3 3 3 3 2 2 3 4 23
2 3 3 3 2 2 3 2 5 23
3 3 3 3 3 4 3 2 3 24
4 3 3 3 3 2 3 4 3 24
5 4 4 3 2 2 2 3 4 24
6 3 3 3 2 2 3 2 3 21
7 3 3 2 2 3 3 3 3 22
8 3 3 2 3 3 2 2 3 21
9 4 4 2 2 2 2 3 4 23

10 3 3 3 3 3 2 2 3 22
11 5 4 2 2 2 2 2 3 22
12 3 3 2 3 3 2 2 3 21
13 3 3 2 3 3 2 2 3 21
14 3 3 2 2 3 2 3 3 21
15 3 3 3 3 2 3 2 5 24
16 3 3 2 2 3 2 2 5 22
17 3 3 3 3 3 3 3 3 24
18 5 3 2 2 3 2 3 3 23
19 3 3 3 2 3 3 2 3 22
20 3 3 2 3 2 2 3 5 23
21 3 4 2 3 3 3 2 3 23
22 3 3 3 3 2 2 3 4 23
23 3 3 3 2 2 3 2 5 23
24 3 3 3 3 4 3 2 3 24
25 3 3 3 3 2 3 4 3 24
26 4 4 3 2 2 2 3 4 24
27 4 4 2 3 3 2 3 3 24
28 4 4 2 4 4 2 2 4 26
29 4 4 2 3 2 2 4 4 25
30 3 3 2 2 2 2 3 3 20

JML 686

TABULASI DATA ORDINAL JAWABAN RESPONDEN
VARIABEL X2 ( MOTIVASI KERJA )

RESPONDEN
ITEM PERTANYAAN KUESIONER

JUMLAH
SKALA NILAI JAWABAN RESPONDEN ( 5,4,3,2,1)



1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F G H I J

1 1 1 2,6 2,51 1 1 2,36 2,23 13,68725
2 1 1 2,6 1 1 2,61 1 3,14 13,34854
3 1 1 2,6 2,51 3,55 2,61 1 1 15,26451
4 1 1 2,6 2,51 1 2,61 3,55 1 15,26451
5 2,44 2,68 2,6 1 1 1 2,36 2,23 15,30587
6 1 1 2,6 1 1 2,61 1 1 11,20553
7 1 1 1 1 2,36 2,61 2,36 1 12,32275
8 1 1 1 2,51 2,36 1 1 1 10,86261
9 2,44 2,68 1 1 1 1 2,36 2,23 13,7101

10 1 1 2,6 2,51 2,36 1 1 1 12,45838
11 3,39 2,68 1 1 1 1 1 1 12,06794
12 1 1 1 2,51 2,36 1 1 1 10,86261
13 1 1 1 2,51 2,36 1 1 1 10,86261
14 1 1 1 1 2,36 1 2,36 1 10,71299
15 1 1 2,6 2,51 1 2,61 1 3,14 14,85465
16 1 1 1 1 2,36 1 1 3,14 11,4995
17 1 1 2,6 2,51 2,36 2,61 2,36 1 15,42463
18 3,39 1 1 1 2,36 1 2,36 1 13,10066
19 1 1 2,6 1 2,36 2,61 1 1 12,56202
20 1 1 1 2,51 1 1 2,36 3,14 13,00562
21 1 2,68 1 2,51 2,36 2,61 1 1 14,15264
22 1 1 2,6 2,51 1 1 2,36 2,23 13,68725
23 1 1 2,6 1 1 2,61 1 3,14 13,34854
24 1 1 2,6 2,51 3,55 2,61 1 1 15,26451
25 1 1 2,6 2,51 1 2,61 3,55 1 15,26451
26 2,44 2,68 2,6 1 1 1 2,36 2,23 15,30587
27 2,44 2,68 1 2,51 2,36 1 2,36 1 15,34384
28 2,44 2,68 1 4,13 3,55 1 1 2,23 18,04118
29 2,44 2,68 1 2,51 1 1 3,55 2,23 16,41259
30 1 1 1 1 1 1 2,36 1 9,356494

JML 404,5607

TABULASI DATA INTERVAL JAWABAN RESPONDEN
VARIABEL X2 ( MOTIVASI KERJA )

RESPONDEN
ITEM PERTANYAAN KUESIONER

JUMLAH
SKALA NILAI JAWABAN RESPONDEN ( 5,4,3,2,1)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J K
1 4 4 4 3 4 3 4 4 3 33
2 5 4 4 4 5 4 4 4 5 39
3 3 2 4 3 2 3 4 4 4 29
4 4 2 5 4 2 4 5 4 5 35
5 2 3 3 3 4 4 4 4 4 31
6 2 4 4 3 4 4 4 3 3 31
7 3 4 4 3 2 3 4 3 4 30
8 2 2 5 4 3 5 5 5 5 36
9 2 4 5 5 2 4 5 5 5 37

10 2 2 5 5 3 4 5 5 5 36
11 4 4 5 5 2 4 5 5 5 39
12 3 2 3 4 3 4 4 3 4 30
13 5 2 5 4 2 4 4 5 5 36
14 2 4 4 3 2 4 3 4 5 31
15 2 4 3 2 3 3 3 3 3 26
16 2 3 5 4 2 3 5 5 5 34
17 2 2 4 4 2 5 5 5 5 34
18 4 3 4 3 2 3 4 3 4 30
19 2 4 4 4 2 3 3 3 3 28
20 2 5 4 4 4 3 4 4 4 34
21 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
22 2 2 3 4 4 3 3 3 4 28
23 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29
24 4 2 3 4 3 3 3 3 3 28
25 4 2 4 4 4 4 4 4 4 34
26 4 2 4 4 4 3 3 3 4 31
27 4 2 4 4 2 3 4 3 3 29
28 5 3 4 4 2 4 3 4 4 33
29 3 3 4 4 2 4 4 3 4 31
30 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37

JML 973

TABULASI DATA ORDINAL JAWABAN RESPONDEN
VARIABEL Y ( KINERJA )

RESPONDEN JUMLAH
ITEM PERTANYAAN KUESIONER

SKALA NILAI JAWABAN RESPONDEN ( 5,4,3,2,1 )



1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J K

1 2,62 2,82 2,35 2,14 2,88 1 2,28 2,17 1 19,25118
2 3,72 2,82 2,35 3,42 4,08 2,44 2,28 2,17 3,49 26,75947
3 1,92 1 2,35 2,14 1 1 2,28 2,17 2,22 16,08165
4 2,62 1 3,71 3,42 1 2,44 3,54 2,17 3,49 23,38693
5 1 1,97 1 2,14 2,88 2,44 2,28 2,17 2,22 18,08327
6 1 2,82 2,35 2,14 2,88 2,44 2,28 1 1 17,89804
7 1,92 2,82 2,35 2,14 1 1 2,28 1 2,22 16,72916
8 1 1 3,71 3,42 2,07 3,85 3,54 3,22 3,49 25,29457
9 1 2,82 3,71 4,84 1 2,44 3,54 3,22 3,49 26,06028

10 1 1 3,71 4,84 2,07 2,44 3,54 3,22 3,49 25,30877
11 2,62 2,82 3,71 4,84 1 2,44 3,54 3,22 3,49 27,67972
12 1,92 1 1 3,42 2,07 2,44 2,28 1 2,22 17,33876
13 3,72 1 3,71 3,42 1 2,44 2,28 3,22 3,49 24,27151
14 1 2,82 2,35 2,14 1 2,44 1 2,17 3,49 18,40365
15 1 2,82 1 1 2,07 1 1 1 1 11,88263
16 1 1,97 3,71 3,42 1 1 3,54 3,22 3,49 22,34751
17 1 1 2,35 3,42 1 3,85 3,54 3,22 3,49 22,87107
18 2,62 1,97 2,35 2,14 1 1 2,28 1 2,22 16,57363
19 1 2,82 2,35 3,42 1 1 1 1 1 14,58658
20 1 4,19 2,35 3,42 2,88 1 2,28 2,17 2,22 21,50701
21 2,62 2,82 2,35 3,42 2,07 2,44 2,28 1 2,22 21,2052
22 1 1 1 3,42 2,88 1 1 1 2,22 14,51377
23 1,92 1,97 1 3,42 2,07 1 1 1 2,22 15,59157
24 2,62 1 1 3,42 2,07 1 1 1 1 14,10081
25 2,62 1 2,35 3,42 2,88 2,44 2,28 2,17 2,22 21,36949
26 2,62 1 2,35 3,42 2,88 1 1 1 2,22 17,4869
27 2,62 1 2,35 3,42 1 1 2,28 1 1 15,66613
28 3,72 1,97 2,35 3,42 1 2,44 1 2,17 2,22 20,2822
29 1,92 1,97 2,35 3,42 1 2,44 2,28 1 2,22 18,59275
30 2,62 2,82 2,35 4,84 2,88 2,44 2,28 2,17 2,22 24,61226

JML 595,7365

TABULASI DATA INTERVAL JAWABAN RESPONDEN
VARIABEL Y ( KINERJA )

RESPONDEN
ITEM PERTANYAAN KUESIONER

JUMLAH
SKALA NILAI JAWABAN RESPONDEN ( 5,4,3,2,1 )



Item ikert Sca Freq Prop Cum Density Z Scale Item
1 2 1 0,0333 0,0333 0,0742 -1,8339 1 1

3 8 0,2667 0,3 0,3477 -0,5244 2,2015
4 14 0,4667 0,7667 0,3061 0,7279 3,3161
5 7 0,2333 1 0 4,5388 2

2 2 3 0,1 0,1 0,1755 -1,2816 1
3 9 0,3 0,4 0,3863 -0,2533 2,0522 3
4 12 0,4 0,8 0,28 0,8416 3,0209
5 6 0,2 1 0 4,1548 4

3 2 1 0,0333 0,0333 0,0742 -1,8339 1
3 5 0,1667 0,2 0,28 -0,8416 1,9926
4 12 0,4 0,6 0,3863 0,2533 2,961 5
5 12 0,4 1 0 4,1928

4 3 3 0,1 0,1 0,1755 -1,2816 1
4 17 0,5667 0,6667 0,3636 0,4307 2,423 6
5 10 0,3333 1 0 3,8458

5 2 2 0,0667 0,0667 0,1293 -1,5011 1 7
3 14 0,4667 0,5333 0,3975 0,0837 2,3648
4 11 0,3667 0,9 0,1755 1,2816 3,5452
5 3 0,1 1 0 8,1607 4,6946 8

6 3 6 0,2 0,2 0,28 -0,8416 1
4 16 0,5333 0,7333 0,3286 0,6229 2,3086
5 8 0,2667 1 0 3,632

7 2 2 0,0667 0,0667 0,1293 -1,5011 1
3 6 0,2 0,2667 0,3286 -0,6229 1,9432
4 20 0,6667 0,9333 0,1293 1,5011 3,2385
5 2 0,0667 1 0 4,8792

8 3 11 0,3667 0,3667 0,3764 -0,3407 1
4 14 0,4667 0,8333 0,2499 0,9674 2,298
5 5 0,1667 1 0 8,1607 3,5258

9 3 8 0,2667 0,2667 0,3286 -0,6229 1
4 12 0,4 0,6667 0,3636 0,4307 2,1447
5 10 0,3333 1 0 3,323

10 3 6 0,2 0,2 0,28 -0,8416 1
4 7 0,2333 0,4333 0,3934 -0,1679 1,9138
5 17 0,5667 1 0 3,094

11 2 6 0,2 0,2 0,28 -0,8416 1
3 13 0,4333 0,6333 0,3764 0,3407 2,1771

SUCCESIVE DETAIL
VARIABEL BUDAYA KERJA

 
  



4 6 0,2 0,8333 0,2499 0,9674 3,0328
5 5 0,1667 1 0 8,1607 3,8989

12 3 8 0,2667 0,2667 0,3286 -0,6229 1
4 16 0,5333 0,8 0,28 0,8416 2,3234
5 6 0,2 1 0 3,632

13 2 1 0,0333 0,0333 0,0742 -1,8339 1
3 9 0,3 0,3333 0,3636 -0,4307 2,2624
4 15 0,5 0,8333 0,2499 0,9674 3,4545
5 5 0,1667 1 0 8,1607 4,7261



ikert Sca Freq Prop Cum Density Z Scale Item ikert Sca
3 22 0,7333 0,7333 0,3286 0,6229 1 1 2
4 6 0,2 0,9333 0,1293 1,5011 2,4445 3
5 2 0,0667 1 0 3,3877 4
3 22 0,7333 0,7333 0,3286 0,6229 1 5
4 8 0,2667 1 0 2,6803 2 2
2 15 0,5 0,5 0,3989 -1E-16 1 3
3 15 0,5 1 0 2,5958 4
2 13 0,4333 0,4333 0,3934 -0,1679 1 5
3 16 0,5333 0,9667 0,0742 1,8339 2,5061 3 3
4 1 0,0333 1 0 4,1347 4
2 15 0,5 0,5 0,3989 -1E-16 1 5
3 12 0,4 0,9 0,1755 1,2816 2,3565 4 2
4 3 0,1 1 0 3,5529 3
2 18 0,6 0,6 0,3863 0,2533 1 4
3 12 0,4 1 0 2,6098 5
2 15 0,5 0,5 0,3989 -1E-16 1 5 2
3 12 0,4 0,9 0,1755 1,2816 2,3565 3
4 3 0,1 1 0 3,5529 4
3 18 0,6 0,6 0,3863 0,2533 1 5
4 7 0,2333 0,8333 0,2499 0,9674 2,2289 6 3
5 5 0,1667 1 0 8,1607 3,143 4

5
7 3

4
5

8 3
4
5

9 3
4
5

SUCCESIVE DETAIL
VARIABEL MOTIVASI KERJA

 
 





Freq Prop Cum Density Z Scale
12 0,4 0,4 0,3863 -0,2533 1
5 0,1667 0,5667 0,3934 0,1679 1,9238

10 0,3333 0,9 0,1755 1,2816 2,6194
3 0,1 1 0 8,1607 3,7208

12 0,4 0,4 0,3863 -0,2533 1
6 0,2 0,6 0,3863 0,2533 1,9659

11 0,3667 0,9667 0,0742 1,8339 2,8171
1 0,0333 1 0 4,1928
6 0,2 0,2 0,28 -0,8416 1

17 0,5667 0,7667 0,3061 0,7279 2,3537
7 0,2333 1 0 3,7116
1 0,0333 0,0333 0,0742 -1,8339 1
7 0,2333 0,2667 0,3286 -0,6229 2,1369

18 0,6 0,8667 0,2153 1,1108 3,4158
4 0,1333 1 0 4,8415

14 0,4667 0,4667 0,3975 -0,0837 1
7 0,2333 0,7 0,3477 0,5244 2,0656
8 0,2667 0,9667 0,0742 1,8339 2,8774
1 0,0333 1 0 8,1607 4,0789

13 0,4333 0,4333 0,3934 -0,1679 1
15 0,5 0,9333 0,1293 1,5011 2,4359
2 0,0667 1 0 3,8474
8 0,2667 0,2667 0,3286 -0,6229 1

15 0,5 0,7667 0,3061 0,7279 2,2772
7 0,2333 1 0 3,544

13 0,4333 0,4333 0,3934 -0,1679 1
10 0,3333 0,7667 0,3061 0,7279 2,1696
7 0,2333 1 0 3,2196
6 0,2 0,2 0,28 -0,8416 1

14 0,4667 0,6667 0,3636 0,4307 2,2206
10 0,3333 1 0 3,4906

SUCCESIVE DETAIL
VARIABEL KINERJA



                TABEL INTERVAL
                   X1,  X2 DAN Y

No. X1 X2 Y
1 42,51817 13,68725 19,25118
2 35,54025 13,34854 26,75947
3 31,58971 15,26451 16,08165
4 41,8773 15,26451 23,38693
5 19,51897 15,30587 18,08327
6 37,13654 11,20553 17,89804
7 37,36832 12,32275 16,72916
8 37,62246 10,86261 25,29457
9 35,73151 13,7101 26,06028

10 37,00542 12,45838 25,30877
11 34,55111 12,06794 27,67972
12 27,8051 10,86261 17,33876
13 39,34589 10,86261 24,27151
14 52,13771 10,71299 18,40365
15 30,17469 14,85465 11,88263
16 41,7968 11,4995 22,34751
17 42,99192 15,42463 22,87107
18 28,5461 13,10066 16,57363
19 33,82665 12,56202 14,58658
20 26,75952 13,00562 21,50701
21 30,65442 14,15264 21,2052
22 27,06083 13,68725 14,51377
23 36,21344 13,34854 15,59157
24 30,16031 15,26451 14,10081
25 31,5054 15,26451 21,36949
26 32,98901 15,30587 17,4869
27 37,04796 15,34384 15,66613
28 33,42616 18,04118 20,2822
29 35,16606 16,41259 18,59275
30 34,74873 9,356494 24,61226



Frequencies 
Statistics

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valid
Missing

N
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13

 
 
Frequency Table Variabel Budaya Kerja 
 

X1.1

7 23.3 23.3 23.3
14 46.7 46.7 70.0

8 26.7 26.7 96.7
1 3.3 3.3 100.0

30 100.0 100.0

Sangat leluasa
Leluasa
Ragu-ragu
Tidak leluasa
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.2

6 20.0 20.0 20.0
12 40.0 40.0 60.0

9 30.0 30.0 90.0
3 10.0 10.0 100.0

30 100.0 100.0

Sangat diminta
Diminta
Ragu-ragu
Tidak tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.3

12 40.0 40.0 40.0
12 40.0 40.0 80.0

5 16.7 16.7 96.7
1 3.3 3.3 100.0

30 100.0 100.0

Sangat bersedia
bersedia
Ragu-ragu
Tidak bersedia
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.4

10 33.3 33.3 33.3
17 56.7 56.7 90.0

3 10.0 10.0 100.0
30 100.0 100.0

Sangat bersedia
bersedia
Ragu-ragu
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



X1.5

3 10.0 10.0 10.0
11 36.7 36.7 46.7
14 46.7 46.7 93.3

2 6.7 6.7 100.0
30 100.0 100.0

Sangat perhatian
perhatian
Ragu-ragu
Tidak perhatian
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.6

8 26.7 26.7 26.7
16 53.3 53.3 80.0

6 20.0 20.0 100.0
30 100.0 100.0

Sangat mampu
mampu
Ragu-ragu
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.7

2 6.7 6.7 6.7
20 66.7 66.7 73.3

6 20.0 20.0 93.3
2 6.7 6.7 100.0

30 100.0 100.0

Sangat sering
Sering
Ragu-ragu
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.8

5 16.7 16.7 16.7
14 46.7 46.7 63.3
11 36.7 36.7 100.0
30 100.0 100.0

Sangat mendukung
Mendukung
Ragu-ragu
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.9

10 33.3 33.3 33.3
12 40.0 40.0 73.3

8 26.7 26.7 100.0
30 100.0 100.0

Sangat bisa
Bisa
Ragu-ragu
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



X1.10

17 56.7 56.7 56.7
7 23.3 23.3 80.0
6 20.0 20.0 100.0

30 100.0 100.0

Sangat bangga
bangga
Ragu-ragu
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.11

5 16.7 16.7 16.7
6 20.0 20.0 36.7

13 43.3 43.3 80.0
6 20.0 20.0 100.0

30 100.0 100.0

Sangat puas
Puas
Ragu-ragu
Tidak puas
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.12

6 20.0 20.0 20.0
16 53.3 53.3 73.3

8 26.7 26.7 100.0
30 100.0 100.0

Sangat bisa
Bisa
Ragu-ragu
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.13

5 16.7 16.7 16.7
15 50.0 50.0 66.7

9 30.0 30.0 96.7
1 3.3 3.3 100.0

30 100.0 100.0

Sangat mudah
Mudah
Ragu-ragu
Sulit
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frequencies 
Statistics

30 30 30 30 30 30 30 30
0 0 0 0 0 0 0 0

Valid
Missing

N
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8

 
 
Frequency Table Variabel Motivasi Kerja 
 

X2.1

2 6.7 6.7 6.7
6 20.0 20.0 26.7

22 73.3 73.3 100.0
30 100.0 100.0

Sangat tinggi
Tinggi
Cukup tinggi
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.2

8 26.7 26.7 26.7
22 73.3 73.3 100.0
30 100.0 100.0

Pasti
Cukup pasti
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.3

15 50.0 50.0 50.0
15 50.0 50.0 100.0
30 100.0 100.0

Cukup pasti
Tidak pasti
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.4

1 3.3 3.3 3.3
16 53.3 53.3 56.7
13 43.3 43.3 100.0
30 100.0 100.0

Baik
Cukup baik
Tidak baik
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



X2.5

3 10.0 10.0 10.0
12 40.0 40.0 50.0
15 50.0 50.0 100.0
30 100.0 100.0

Adil
Cukup adil
Tidak adil
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.6

12 40.0 40.0 40.0
18 60.0 60.0 100.0
30 100.0 100.0

Cukup sesuai
Tidak sesuai
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.7

3 10.0 10.0 10.0
12 40.0 40.0 50.0
15 50.0 50.0 100.0
30 100.0 100.0

Tinggi
Cukup tinggi
Rendah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.8

5 16.7 16.7 16.7
7 23.3 23.3 40.0

18 60.0 60.0 100.0
30 100.0 100.0

Sangat tinggi
Tinggi
Cukup tinggi
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frequencies 
Statistics

30 30 30 30 30 30 30 30 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valid
Missing

N
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9

 
 
Frequency Table Variabel Kinerja 
 

Y1

3 10.0 10.0 10.0
10 33.3 33.3 43.3

5 16.7 16.7 60.0
12 40.0 40.0 100.0
30 100.0 100.0

Sangat tercapai
Tercapai
Cukup tercapai
Kadang-kadang tercapai
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y2

1 3.3 3.3 3.3
11 36.7 36.7 40.0

6 20.0 20.0 60.0
12 40.0 40.0 100.0
30 100.0 100.0

Sangat efisien
Efisien
Cukup efisien
Tidak efisien
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y3

7 23.3 23.3 23.3
17 56.7 56.7 80.0

6 20.0 20.0 100.0
30 100.0 100.0

Sangat teliti
Teliti
Cukup teliti
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y4

4 13.3 13.3 13.3
18 60.0 60.0 73.3

7 23.3 23.3 96.7
1 3.3 3.3 100.0

30 100.0 100.0

Sangat menguasai
Menguasai
Cukup
Tidak menguasai
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



Y5

1 3.3 3.3 3.3
8 26.7 26.7 30.0
7 23.3 23.3 53.3

14 46.7 46.7 100.0
30 100.0 100.0

Sangat sering
Sering
Cukup sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y6

2 6.7 6.7 6.7
15 50.0 50.0 56.7
13 43.3 43.3 100.0
30 100.0 100.0

Sangat sering
Sering
Cukup sering
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y7

7 23.3 23.3 23.3

15 50.0 50.0 73.3

8 26.7 26.7 100.0

30 100.0 100.0

Sangat
bertanggung jawab
Bertanggung jawab
Cukup
bertanggung jawab
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y8

7 23.3 23.3 23.3
10 33.3 33.3 56.7
13 43.3 43.3 100.0
30 100.0 100.0

Sangat mampu
Mampu
Cukup mampu
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y9

10 33.3 33.3 33.3
14 46.7 46.7 80.0

6 20.0 20.0 100.0
30 100.0 100.0

Sangat loyal
Loyal
Cukup loyal
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 



Uji Hipotesis – 1 
Variables Entered/Removedb

BUDAYA
KERJA

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

Model Summary

.699a .489 .471 3.10961
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), BUDAYA KERJAa. 
 

ANOVAb

259.362 1 259.362 26.822 .000a

270.750 28 9.670
530.112 29

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), BUDAYA KERJAa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

Coefficientsa

3.085 3.288 .938 .356
.483 .093 .699 5.179 .000

(Constant)
BUDAYA KERJA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Hipotesis – 2  
 



 
Variables Entered/Removedb

MOTIVASI
KERJA

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

Model Summary

.696a .485 .466 3.12377
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), MOTIVASI KERJAa. 
 

ANOVAb

256.889 1 256.889 26.326 .000a

273.222 28 9.758
530.112 29

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), MOTIVASI KERJAa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

Coefficientsa

7.654 2.446 3.129 .004
.600 .117 .696 5.131 .000

(Constant)
MOTIVASI KERJA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Hipotesis – 3  
 



 
Variables Entered/Removedb

MOTIVASI
KERJA,
BUDAYA
KERJA

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

Model Summary

.777a .604 .575 2.78731
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), MOTIVASI KERJA, BUDAYA
KERJA

a. 

 
ANOVAb

320.345 2 160.173 20.617 .000a

209.766 27 7.769
530.112 29

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), MOTIVASI KERJA, BUDAYA KERJAa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

Coefficientsa

1.857 2.980 .623 .538
.302 .106 .437 2.858 .008
.370 .132 .429 2.802 .009

(Constant)
BUDAYA KERJA
MOTIVASI KERJA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

 
 
 
 
 
 
Correlations 



Correlations

1 .612**
. .000

30 30
.612** 1
.000 .

30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

BUDAYA KERJA

MOTIVASI KERJA

BUDAYA
KERJA

MOTIVASI
KERJA

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