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ABSTRAK

PDNGARUH MOTIVASI PIMPINAN TERIIADAP EFEI(IIVITAS
KERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT NIBONG DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

Oleh: ASRfYANDI

NPM: 1303100071

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui terhadap prinsip-prinsip yang
terkandung didalam TEON KEPEMIMPINAI4 terutama prinsip motivasi
pimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai di kantor camat kabupaten aceh utara
dan juga untuk mengetahui tantangan-tantangan yang dihadapi dalam usaha
penerapan prinsip tersebut. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
tentang Motivasi pimpinan, yang mempengaruhi kerja pegawai.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanan pengaruh
motivasi pimpinan terhadap efektivitas keg'a pegawai di kantor camat Pendidikan
Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besarkah tingkat
motivasi pimpinan terhadap efektivitas ke{a pegawai di kantor camat Daerah
Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah untuk
rnengembanglian wawasan keilmuan dan kemampuan untuk melatih diri penulis
berpikir secara ilmiah.

Untuk lebih memudahkan dan mengarahkan penelitian ini, peneliti
menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini,
yakni metode deskriptif dengan analisis secara kuantitatif. Peneliti menggunakan
beberapa rumus yaitu, uji korelasi product moment, uji regresi linier sederhana
dan uji determinan. Sampel yang digunakan adalah jumlah pegawai yang ada pada
majelis pendidikan daerah pada objek penelitian yang be{umlah 35 orang
sekaligus sebagai responden.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa akuntabilitas
kinerja penyelen ggaraar pelayanan publik berkorelasi secara signifikan antara
variabel bebas. (X) .pengaruh motivasi pimpinan (Y) efektivitas pegawai berada
pada tingkat Hi&h ya-itu 0,4130. Ada p"ngu-i, variabel (X)- yaitu motivasi
pimpinan terhadap variabel (Y) efektivitas kerja pegawai. Sementara dari hasil uji
determinan diperoleh dari besamya persentase motivasi pimpinan terhadap
efektivitas ke{a pegwai |7,}5%oYosementara sisanya 82,95/6 adalah faktor lain
yang mempegaruhi efektivitas ke{a pegawai.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktifitas dalam suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun

organisasi swasta memerlukan seorang pimpinan beserta para pegawainya.

Pimpinan dan pegawai merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu

organisasi. Keberadaan pimpinan sangat besar pengaruhnya pada kemajuan

dan perkembangan organisasi yang dipimpinnya, begitu juga sebaliknya

dengan kine{a pegawai yang efektif akan mencerminkan keberhasilan

organisasi tersebut. Pimpinan merupakan seorang yang mengarahkan suatu

aktifitas yang ada di organisasi atau instansi pemrintah mempunyai tanggung

jawab yang besar atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya untuk

mencapai suatu fuj uan bersama.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh para pegawai sangat berkaitan

dengan motivasi yang diberikan oleh pimpinan, sehingga pekerjaan yang

dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat

terlaksana dengan efektif. Namun dalam pemberian motivasi pimpinan tidak

dapat menyamaratakan dengan semua pegawainya, hal ini disebabkan oleh

para pegawai mempunyai perbedaan yaitu latar belakang, tingkat pendidikan

serta lapangan kerja.

Pemberian motivasi yang diberikan oleh pimpinan kepada pegawainya,

bukan saja dilihat dari pemenuhan kebutuhan pegawai yang bersifat material,

secara kontribusinya kepada peningkatan gaji, bonus dan berbagai bentuk



tunjangan untuk pegawai, akan tetapi dapat juga dilihat bagaimana memberi

motivasi kepada pegawai melalui pendekatan kekeluargaan, sehingga dapat

menciptakan lingkungan kerja atau suasana yang menyenangkan dalam

melaksanakan tugas-tugasnya.

Camat sebagai pimpinan dikantor camat Nibong Kabupaten Aceh Utara,

harus cepat tanggap dalam memberikan motivasi kepada pegawainya, sehingga

tujuan yang diharpakan terlaksana dengan baik. Melalui motivasi yang

diberikan pimpinan di kantor Camat Nibong Kabupaten Aceh Utara diharapkan

dapat meningicatkan efektifitas kerja pegawai, sehingga dapat mengevaluasi

keberhasilan prestasi pegawai dalam melaksanakan hrgas-tugas yang telah

diberikan kepadanya.

Mengingat pentigriya motivasi pegawai ini, maka pimpinan diharapkan

dapat memberikan pengarahan, sehingga dapat melaksakan tugasnya tidak

merasa terpaksa karena digaji atau dibayar oieh instansi, tetapi dia merasa

benar-benar diperlukan dan bertanggung jawab atas kelangsungan instansi

tersebut. Berhasil tidaknya instansi dalam meningkatkan efektivitas kerja

pegawainya banyak ditentukan oleh motivasi yang diberikan, selain dukungan

daf' peralatan yang digunakan pada saat bekerja. Selain itu pegawai yang

sesuai dan benar-benar memenuhi persyaratan dan kualifikasi sesuai dengan

kebutuhan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas. Oleh karena itu,

perlu diperhatikan hal-hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya efektivitas

keq'a yang dicapai pegawai dari suatu instansi.



Pelaksanaan kerja yang berlangsung di Kantor Camat Nibong Kabupaten

Aceh Utara, belum berjalan secara optimal, dikarenakan masih ada para

pegawai yang belum mengerti dan memahami tata cara penyelesaian peke{aan

dengan efektif dan efisien, misalnya urusan administrasi baik yang dari aspek

pernerintahan maupun yang umum. Maka, diperlukan motivasi dari pimpinan

yaitu Camat yang memberikan dorongan dan dukungan kepada para pegawai

untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Para

pegawai sangat membutuhkan dukungan yang berupa arahan dan bimbingan

dari Camat dalam pelaksaan dan penyelesaian pekerjaan sehingga dapat

menghasilkan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Dukungan yang

berupa arahan dan bimbngantersebut dapat diberikan kepada para pegawai baik

secara moril maupun materil. Motivasi yang diberikan berupa penghargaan

kepada pengawai atas kedisiplinan kerja yang dilakukan oleh pdra pengawai.

Peningkatan efektivitas kerja dapat dihasilakan, apabila motivasi yang

dilakukan pimpinan sudah dilaksanakan dengan optimal. Salah satunya adalah

memberikan motivasi kepada pegawai untuk meningkatkan kinerjanya dalam

melaksanakan semua tugas yang diberikan, sesuai dengan Undang-undang

Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menjelaskan

bahwa pegawai negeri salah.satu aparatur negara harus bisa menjalankan tugas

dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Motivasi pimpinan

juga dapat berupa menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh para

pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga efektivitas kerja

dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tercapai keberhasilan suatu organisasi



tidak terlepas dari kineda pengawainya yang datang tidak tepat waktunya,

suatu indikasi masih perlu dilakukan kajian mengenai motivasi keq'a pengawai

pada kantor Camat Nibong Kabupaten Aceh Utara ini di pandang perlu karena

motivasi yang belum semestinya dapat mengurangi kinerja pengawai baik

secara persial maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem indikasi

lainnya, masih terdapatnya penyelesaian peke{aan yaang belum tepat,

dikarenakan kurang efektifnyapeke{aan pengawai tersebut' Kemampuan

pengaawai yang memadai berarti akan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan

baik sesuai dengan jatah wakhr maupun telah ditetapkan dalarn program kerja.

Hal ini terjadi karena pengawi dapat mencurahkan segala kernampuannya

dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kemempuan mempuyai kaitan yang erat dengan kinerja pengawai, hal ini

terjadi karena kemampuan pengawai merupakan faktor yang penting guna

mendukung pencapaian hasil peket'aan pada kantor camat nibong.

Hasil para penelitian yang penulis lakukan di lokasi motivasi pimpinan di

kantor Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara kurang efektif, karena

kurangrrya arahan pimpinan terhadap bawahannya sehingga ditemukan adanya

masalah yaitu dimana masih terdapat pengawai yang kurang memahami apa

sebenamya tugasnya dan tidak melakukn tugasnya dengan benar karena

kurangnya arahan dari pimpirran kepada pengawai di kantor Camat Nibong

Kabupaten Aceh Utara, bedasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk

mengambil judul"Pengaruh Motivasi Pimpinan Terhadap Efektivitas

Kerja Pegawai Di Kantor Camat Nibong Kabupaten Aceh Utara".



B. RU]VIUSAN NIASALAH

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam

melakukan penelitian sehingga peneliti dapat terarah dalam membahas masalah

yang akan diteliti,'mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok

yang akan di kaji atau dibahas dalam suatu penelitian.

Soehartono (2005.23), perumusan masalah merupakan langkah yang

sangat penting karena langkah ini akan menentukan ke mana suatu peneliti di

arahkan. Perumusan masalah pada hakikatnya merupakan perumusan peryataan

yang jawaban akan di cari melalui penelitian.

Bedasarkan uraian di atas, penulis beranggapan bahwa suatu masalah

yang lelavan untuk di rumuskan dalam penelitian adalah "Bagaimana Pengaruh

Motivasi Pimpinan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Kantor Camat

Nibong Kabupaten Aceh Utara?"

C, TUJUANDAN MANFAA']I PENELITIAN

l,Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan

agar peneliti lebih terarah dalam melaksanakan penelitiaannya. Tanpa adanya

arah dan tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapat

hasil sebagaim ana yang diharapkan. Adapun yang menjadi tujuan dari

penelitian ini adalah:

a. Untuk mengukur tingkat motivasi pimpinan yang diberikan pimpinan di

Kantor Camat Nibong Kabupaten Aceh Utara



b. Untuk mengukur tingkat efe,ktivitas kerja pegawai di Kantor Camat

Nibong Kabupaten Aceh Utara

c. Untuk mengukur pengaruh motivasi pimpinan terhadap efektivitas kerja

pegawai di Kantor Camat Nibong Kabupaten Aceh Utra.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan selalu mengharapkan agar peneliti

tersebut memberikan manfaat. Adapun beberapa manfaat yang di harapkan dari

penelitian ini adalah:

a. Untuk melatih diri penulis berfikir secara ilmiah, rasional dalam

menghadapi permasalan yang ada dan timbul dilingkunga kerja.

b. Sebagai bahan kajian bagi ilmu-ilmu sosial khususnya Fakultas Ilmu

sosial dan Ilmu Politik Program Sludi Ilmu Administrasi Negara di

I Imsu

c. Hasil penelitian dapat memberikan informasi mengenai motivasi

pimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai khususnya pada Kantor

Camat Nibong Kabupaten Aceh Utara.
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BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Motivasi

Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan

seorang individu untuk mencapai tujuannya' Motivasi merupakan keinginan,

dalam diri manusia. Motivasi berhubungan dengan faktor psikologi manusia

yang mencerminkan antara sikap, kebutuhan dan kepuasan yang terjadi pada

diri manusia, sedangkandaya dorong yang diluar diri seseorang ditimbulakan

oleh pimpinan. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya

dan potensi bawahan, agar mau beke{a sama secara produktif sehingga dapat

mencapai dan mewujudkan tujuan perusahaan yang telah ditentukan.

Motivasi penting karena motivasi adalah hal yang menyebabkan,

menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja sama

secara giat sehingga mencapai hasil yang optimal' Suatu perusahaan dapat

berkembang dengan baik serta mampu mencapai tujuannya, karena didasari

oleh motivasi. Menurut Robbins (2002: 114), motivasi adalah proses yang

memperhitungkan intensitas (intensity), mahan (direction), dan kegigihan

(persistence) dalam upaya meraih tujuan. Pengertian tersebut mengandung tiga

elemen utama, yaitu : a) intensiy yaitu seberapa keras seorang berusaha, b)

Directionyaiit terkait dengan penyakuran upaya, c) Persistence yaitu seberapa

lama seorang akan bertahan dalam upaya yang dilakukannya.



Sedangan menurut Handoko (2001:252), bahwa motivasi adalah kadaan

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan

kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Menurut Freernan dan Gilbert dalam

Wijayanto(20l2: 149), motivasi adalah sebagai suatu kekuatan dari dalam

individu yang mempengaruhi tinghatan, arahan dan persintesi dalam

menunjukkan upaya peke{aan. Dengan belajar teor motivasi kita akan

mendapat gambaran mengenai sifat karakteristik berbagai hal yang endasari

perilaku kef a melalui proses motivasi pada karyawan atau pegawai yang tepat,

pihak manajemen akan mendapat benefit yaitu karyawan akan berusaha

menunjukkan kine4'a yang optimal.

Motivasi merupakan suatu penggerak dari hati seseorang untuk

melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai

rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan

hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk mencapai suatu

tujan. Seseorang yang mempunyai nrotivasi berarti ia telah mempunyanl

kekuatan untuk meperoleh kesuksesan dalam kehidupan. Motivasi dapat

berupa motivasi intrinsic dan ekstrinsic. Motifasi yang bersifat intrinsik adalah

mana kala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat orang termotivasi, orang

tersebut dapat kepuasan dengan melakukan pekeq'aan tersebut bukan karena

rangsangan lain seperti status maupun uang atau bisa juga dikatan seorang

melakukan hobbynya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah mana kala

elemen-elemen dluar pekerjaan yang melekat dipekerjaan tersebut menjadi



10

faktor utama yang membuat seorang termotivasi seperti status ataupun

kompensasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat para ahli

tersebut bahwa motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah

kerja bawahan, agar mereka mau bekeq'a. keras dengan memberikan semua

kemampun dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka

diharapkan pegawai yang mampu, cakap dan trampil tetatpi yang terpenting

mereka mau bekeda giat dan berkeinginan untuk mencapai hasl kerja yang

optimal. Kemampuan, kecakapan dan keterampilan pegawai tidak ada artinya

bagi organisasi atau instansi jika mereka tidak mau bekeda keras dan

mempergunakan kemampuan kecakapan dan keterampilan yang dimilikinya

karena hal ini juga pemicu kefektifan kinerja mereka.

B, Pengertian Motivasi Pimpinan

Dorongan-dorongan yang diberikan pimpina kepada bawahannya adalah

upaya mengarahkan untuk tercapainya tujuan. Dorongan yang paling kuat

adalah menghasilkan adanya perilaku, baik yang berupa aktivitas terrarah ke

tujuan atau aktivitas tujuan. Menurut Thoha (2012: 217) bahwa motivasi

pimpinan adalah dukungan yang diberikan kepada bawahannya untuk

mempengaruhi perilaku pegawainya dengan melihat kebutuhan yang paling

kuat dan paling dalam pencapaian tujuan instansi.

Menurut Wijayanto (2012: 148) bahwa motivasi pimpinan merupakan

proses perilaku atasan yang dapat mempengaruhi dan mendorong pegawai atau
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bawahannya dalam upaya pelaksanaan pekerjaan untuk menghasilkan yang

optimal. Upaya mempengaruhi dan membimbing tersebut berupa pemberian

arahan, bimbingan dalam pelaksanaaan pekerjaan dalam meraih tujuan

organisasi. Untuk melakukan motivasi tersebut diperlukan adanya suatu proses

dalam motivasi pimpinan.

Proses motivasi pimpinan menurut Hasibuan (1995: 102), yaitu: l)

Tujuan, dalam proses memotivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan

organisasi, baru kemuadian para bawahan dimotivasi ke arah tujuan tersebut. 2)

Mengetahui kepentingan dalam proses motivasi penting mengetahui

kebutuhan/keinginan pegawai dan tidak hanya mlihatnya dari sudut

kepentingan pimpinandan organisasi saja. 3) Komunikasi efektif dala proses

motivasi harus dilakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan bawahan

atau pegawai. Bawahan harus mengetahui apa yang akan diperolehnya da

syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi supaya insentif diperolehnya. 4)

Integrasi tujuan, Dalam proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan

organisasi dan tujuan kepentingan pegawai. Tujuan organisasi adalah need

complex, yaitu untuk rneperoleh laba, perluasan organisasi/perusahaan

sedangkantujuan individu pegawai adalah pemenuhan kebutuhan dan

kepuasan. Jadi tujuan organisasi/perusahaan dan tujuan pegawai harus

disatukan dan untuk ini penting adanya persuaian motivasi. 5) Faslitas, manajer

dalam memotivasi harus memberikan fasilitas kepada organisasi/perusahaan

dan individu pegawai yang akan mendukung kelancaran dan keefektivan

pekerjaan misalnya memberikan bantuan kendaraan kepada salesman. 6) Team
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Work, manajer harus menciptakan team work yang terkoordinasi baik yang

bisa mencapai tujuan oerganisasi atau perusahaan.

Pimpinan adalah seseorang yang mempunyai kelebihan, khususnya

kelebihan disatu bidang sehingga dia mampu mempengauhi orang-orang lain

untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian

suatu tujuan. Unh:k lebih jelasnya berikut menurut Thoha (1983:123) dalam

suatu instansi organisasi pernimpin merupakan faktor yang sangat penting

dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Pemimpin merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang

akan dilaksanakan dalam organisasi. Pemimpin adalah aktivitas untuk

mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai

tujuan tertenfit.

Robbins (2002: 163), mengemukakan ahwa pemimpin adalah

kemampuan untuk mepengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan.

Purwanto (1991: 26) pemimpin adalah sekumpulan dari serangkaian

kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk didalamnya kewibawaan

untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya

agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugasnya yang dibebarrkan

kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa

tidak terpaksa. Slamaet (2002: 29) pemimpin merupakan suatu kemampuan,

proses atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agat

berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
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Pemimpin memiliki keterkaitan dengan kekuasaan, Menurut Griffin dan

Wijayanto (2012: 166) ada lima jenis kekuasaan, yaihr: a) Kekuasaan yang

terlegitimasi atau sah (legitimate powe) adalah kekuasaan yang diperoleh

sebagai konsekuensi hirarki dalam organisasi. Sesorang yang memiliki jabatan

sebagai manajer berwenang memberi target, mendelegasikan peke{aan menilai

kinerja dan member peringatan kalau karyawan tidak menjalankan tugas

sebagaimana mestinya. Namun, menurut Nawawi, seseorang yang memiliki

Iegitimate powe banpa wewenang belum tentu mampu menjalankan

kepemimipinan dengan baik. Seseorang manajer yang tidak mampu

memeotivasi dan tidak mampu mempengaruhi karyawan atau pegawainya agar

menunjukkan kine4'a secara sukarela disebut sebagai manajer yang tidak atau

kurang menjalankan kepemimpinannya. B) Kekuasaan balas jasa (Reward

Power) adalah kekuasaan untuk memberikan atau menunda balas jasa' Balas

jasa yang dimaksud dapat berupa gaji, bonus, rekomendasi promosi, pujian,

pengakuan dan penugasan yang menarik. c) Kekuasaan paksaan (Coercive

Power) adalah kekuasaan untuk memaksakan kepatuhan dengan menggunakan

ancaman psikologis. emosional atau fisik. Namun, pada saat ini ancaman fisik

akan bertentangan dengan prinsip hukum dan etika bisnis. d) Kekuasaan

Referen (Referent Power) adalah kekuasaan yang bersifat abstrak, kekuasaan

yang di peroleh dari karisma, keteladanan, sikap dan kepribadian dari

pemimpin. e) Kkeuasaan .Llii (Expert power) merupakan kekuasaan karena

informasi maupun keahlian. Semakin sedikit orang yang memiliki informasi

berharga, semakin besar kekuasaan ahli yang dimiliki.
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Pemimpin adalah orang yang memimpin dalam suatu instansi atau

organisasi yang mempunyai kekuasaan dan bertanggung jawab penuh dalam

pelaksaan pekerjaan untuk pencapaian tjuan sehingga mengahasilkan pekefaan

yang efektif dan efisien. Dengan adanya kekuasaan dan tanggung jawab yang

dijalankannya, maka pimpinan mempunyai tugas khusus untuk para

pegawainya yaitu memberikan motivasi atau dukungan kepada para pegawai

baik secara moril maupun materil. Motivasi pimpinan adalah dukungan yang

diberikan seseorang atasan kepada bawahan dalam menberikan arahan dan

bimbingan agat para peawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik.

Dengan demikian, disetiap organisasi bahwa atasan atau pimpinan harus

mempunyai cara dalam memberikan motivasi kepada bawahannya secara

optimal, karena motivasi yang diberikannya memberikan manfaat bagi para

pegawai untuk meraih pekerjaan yang seefektif mungkin'

Adapun tugas utama seorang pemimpin, menurut Stoner (1992: 21)

adalah: a) Pemimpin bertanggung jawab untuk semua pegawai, b) Pemimoin

adalah tanggung jawab danmempertanggunglawabkan pegawai, c) Pemimpin

bertanggung jawab untuk menyusun tugas pegawai, d) Pernimpin menjalankan

tugas dan mengadakan evaluasi, untuk mencapai outcome yang terbaik, e)

Pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan pegawai tanpa kegagalan, f)

Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas pegawai, g)

Pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada pegawai, h)

Pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif, i) Pemimpin harus
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berfikir secara analitis dan konseptual, j) Pemimpin adalah politisi dan plomat

atas.

Berdasarkan pemyataan diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi

pimpinan adalah proses yang dilakukan seseorang yang mempunyai

kemampuan untuk mengarah dan mem-berikarr dukungan kepada pma bawahan

unhrk dapat melaksankan pekerjaan dengan baik sehingga tujuan yang

dikehendaki dapat tercapai. Motivasi pimpinan merupakan kegiatan atasan

yang memilki tanggung jawab dalam pencapaian tujuan dengan cara

berkomunikasi dengan efektif yang didukung oleh sarana dan prasarana

sebagai fasilitas dalam melaksanakan pekerjaan. Apabila tugas-tugas tersebut

dilaksanakan dengan baik oleh pimpinan, maka motivasi yang diberikan oleh

pimpinana tersebut akan menjadi salah satu yang terpenting bagi pega'"vai

untuk melaksanakan pekerjaamya dengan efektif, dengan demikian, efektivitas

pekerjaan dapat terlaksanan dengan baik. Teori motivasi ini mendukung kinelja

pegawai dalam meningkatkan kedisiplinan kinerja pegawai dan membangkit

semangat kerja. Peran ini dijalankan dengan cara memberikan pujian dan

dukungan, pujian dapat diberikan dalam bentuk penghargaan dan insentif.

Penghargaan adalah bentuk pujian yang tidak berbentuk uang. Sementara

insentif adalah pujian yang berbentuk uang atau benda yang dapat

dikuantifikasi.
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C, Teoti-teoriMotivasi

Banyak teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli yang

dimaksutkan untuk meberikan uraian yang menuju pada apa sebenamya

manusia-manusia akan dapat menjadi seperti apa. Menurut Wijayanto (2012:

152) bahwa teori motivasi mulai dikembangkan pada tahun 1950-an dan

terdapat tiga teori motivasi yang dikembangkan, yaitu: 1) Teori Hierarki

Kebutuhan Maslow, Teori ini di kembangkan oleh Abrahan Maslow. Menurut

Maslow terdapat lima hieraki kebutuhan manusia, yaitu: a) Physiologtcal

needs (keburthan fisiologi) dan disebut juga basic needs atau kebutuhan dasm.

Hal ini dikarenakan kebutuhan fisiologi berada pada tataran paling rendah

dalam teori hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan fisiologi antara lain

meliputi sandang, pangan, papan dan kebutuhan biologis lannya. b) Safety

(rasa aman), yaitu kebutuhan rasa aman antara lain meliputi keamanan dan

perlindungan dari gangguan, baik gangguan yang bersifat fisik maupun

emosional. c) Social (sosial) meliputi cinta kasih, rasa memiliki, .penerimaan

sosial dan perkawanan. d) Esteern (penghargaan), kebutuhan ini terdiri dari dua

jenis yaitu internal esteem(pengltargaan intemal) dan External Esteem

(penghargaan eksternal). Faktor penghargaan intemal antara lain adalah self

respect (mrn$targai diri sendiri) dan prestasi (achievement). Otonomi yaitrt

kewenangan mengatur diri sendiri, sedangkan ekstemal merupakan kebutuhan

penghargaan yang diberikan pihak ekstemal kepada seseorang, anlara lain

berupa status, pengakuan dan perhatian. e) Self-actualizallcn ( aktualisasi diri),

kebutuhan ini merupakan dorongan pada diri seseoang yang memiliki
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kemampuan andal, yaitu antara lain yang terkait dengan kebutuhan untuk

berkembbang, pencapaian potensi diri maupun pemenuhan keinginan diri

sendiri. Kebutuhan ini pada teori kebutuhan Maslow ditempatkan pada stata

tertinngi. 2)Teori X dan Teori Y: Teori ini dikembangkan oleh

DouglasmcGregor. Dalam teori X, manusia dilihat dari sudut pandang negative

sedangkan dalam teori Y, manusia manusia dilihat dari sudut pandang positif.

Menurut McGregor, para manajer memiliki asumsi, yaitu cenderung berfikir

positif ataupun negatif terhadap karyawan. 3) Teori Dua Faktor: Teori dua

faktor dikembangkan oleh psikologi Federick Henberg. Teori ini disebut

dengan istilah motivation-hygiene theory. Dalam teori ini terdapat dua

kelompok faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang, yaitu : a) Intrinsic

factor atau faktor intrinsic, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan

kerja antara lain jenis pekerjaan, tanggung jawab dan prestasi' b) Extrinsic

faetor atau faktor ekstrensic yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan

ketidak puasan ke4'a, antara lain supewise, gaji, kebijakan perusahaan dan

kondisi pekerjaan.

Sedangkan menurut Handoko QAU: 256) teori-teori motivasi dapat

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu: a) Teori Petunjuk (prescriptive

theories) mengemukakan bagaimana motivasi para pegawai. Teori ini

didasarkan atas pengalaman coba-coba' Faktor-faktor yang dapat dipakai untuk

memotivasi telah banyak dibahas dibagian-bagian sebelumnya, sehingga teori-

teori ini dapat diliputi dalam pembicaraan berikut, teori ini efektif untuk di

terapkan maupun sebaliknya karena teori coba-coba ini dapat menguntungkan
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maupun merugikan yaitu pimpinan dalam memberikan motivasi kepada setiap

pegawai dalam melakukan setiap pekerjaan. b) Teori isi (contents theories)

disebut juga teori kebutuhan (needs theoies) , adaalah berkenan dengan

pernyataan apa penyebab-penyebab perilaku atau memusatkan pada pertanyaan

"apa" dari motivasi. Teori ini menekankan pentingnya pengertian akan faktor-

faktor intemal individu tersebut, kebutuhan atau motif yang menyebakan

mereka memilih kegiatan, cara dan perilaku tertentu untuk memuaskan

kebutuhan yang disarankan. Faktor-faktor ekstemal, seperti gaji, kondisi kerja,

hubungan kerja dan kebijaksaan instansi tentang kenaikan pangkat, delegasi,

wewenang dan sebagainya. c) Teori proses (process theories) berkenaan

dengan bagaimana perilaku dimulai dan dilaksanakan atau menjelaskan aspek

"bagaimana" dari motivasi. Teori-teori proses adalah: 1) Teori pengharapan, 2)

Teori pembenhrkan perilaku, 3) Teori porter lawer, 4) Teori keadilan.

Menurut Wjayanto (2012: 152-157), dalam teori motivasi dikenal juga

teori motivasi kontemporer. Teori ini menjelaskan seni dari memotivasi

karyawan, terdapat beberapa teori motivasi kontemporer yaitu: a)ERG Theory

(Teori ERG). Teori ini dikemangkan olh Clalon Alderfer dari Universitas

Yale, dimana beliau berusaha mengakaji ualang teori hierarki kebutuhan

Maslow.

Menurut Aldefer, terdapat tiga kelompok utama kebutuhan, yaitu 1)

Exiantence (keberadaan), meliputi kebutuhan fisologis dan rasa aman dalam

teori hierarki kebutuhan Maslow. 2) Relatedness (hubunga), meliputi hasrat

untuk memelihara hubungan antar pribadi, apa bila dikaitkan dengan teori
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Maslow maka teori ini meliputi kebutuhan sosial dan extetnal esteem seperti

status, pengakuan daperhatian. 3) Growth (pertumbuhan), meliputi hasrat

internal untuk pengembanga diri, apa bila dikaitkan dengan teori Maslow maka

kebutnhan gowr} meliputi kebutuhan internal esteem (respek diri, otonomi dan

prestasi) setta self-actualization. Hal ini yang membedakan teori ERG dengan

teori Maslow adalah dalam hirarki, dimana teori maslow hirarkinya bersifat

rigit (kaku), sedangkan teori ERG (tidak kaku). b)Teori Kebutuhan

McClelland,

Menurut teori krbutuhan ini terdapat tiga kebutuhan yaitv \\Need for

achievement atau nAch (kebutuhan berprestasi) yairu kebutuhan untuk meraih

kesuksesan. 2) need for powe atau nPow (kebutuhan memiliki kekuasaan) yaitu

kebutuhan yang memiliki dampak, memiliki pengaruh dan mengontrol orang

lain. 3) need for afliantion atau nAff (kebutuhan berafiliasi) yaitu kebutuhan

untuk disukai dan diterima oleh orang lain. c)Teori Evaluasi Kognitif,

memandang bahwa terdapat keterkaitan antara intrinsic motivators (hasrat

berprestasi, pemberi tanggung javzab, dan kompetensi) dan extrinsic motivators

(gaji tinggi, promosi, hubungan baik antara pimpinan dengan bawahan serta

kondisi kerja yang menyenangkan). d) Teori Goal Setting, merupakan teori

motivasi yang berpandangan bahwa apabila seseorang diberi tantangan atau

target yang spsifik, menantang dan diberi timbal jasa yang sesuai dengan

harpan, maka orang tersebut akan berusaha menunjukan kine{a yang tinggi.

Tujuan yang spesifik dinilai mendorong level output yang lebih tinggi

dibandingkan tujuan yang terlalu mu (general). Ada lima faktor yang
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mempengaruhi keterkaitan anatar tujuan dan kine{a, yaitu: 1) Goal

Commeiment (komitrnen terhadap tujuan yang telah ditetapkan) . 2) Self

Efficacy (tingkat at kepercayaan diri karyawan terhadap kemampuan dirinya

dalam menjalankan tugas. 3) Task Characteristics (karakteristik tugas)' 4)

National Culture @udaya bangsa), 5) Feed .Back (umpan balik, tanpa ada

umpan balik kinerja cenderung kurang optimal karena tidak ada kontrol), e)

Teori Reinforcement merupakan teori penegakan atau pemaksaan memandang

bahwa tingkah laku merupakan suatu konsekuensi dari lingkungan. Prosesnya

dilakukan diantaranya melalui pengondisian lingkungab' mendorong

pembentukan perilaku. f) Teori Equityadalah teori keadilan dimana individu

akan membandingkan antara upaya yang dike{akan dengan hasil yang diterima

selanjutnya akan melakukan respon, yang antara lain berupa: 1) Mengubah

input, misalnya mengurangu tingkat upaya yang dilakukan, 2) Mengubah hasil,

misalnya dengan meningkatkan output sehingga mendapatkan penambahan

hasil, 3) Mengubah persepsi dirinya, 4) Mengubah persepsi oang lain, 5)

Mencari referensi 1ain, 6) Keluar dari pekrtjaan. g) Teori Ekspektasi, teori ini

dikembangkan oleh Viktor Vroom dalam Wijayanto (2012 157)' mengatakan

bahwa kecenderungan tindakan dipengaruhi oleh kecenderungan kuat

iemahnya harapan. Selanjutnya tindakan akan diikuti oleh pencapaian hasil.

Karyawakan akan termotivasi kalau mereka percaya bahwa upaya yang mereka

lakukan akan menghasilkan penilaian kinerja. Selanjutnya penilaian kinerja

yang baik akan membawa mereka dapat penghargaan seperti bonus,
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peningkatan gaji, dan promosi sesuai dengan harapan karyawan. Dalam teori

hmapan terdapat tiga hubungan yaitu:

Teori Ekspektasi

Tujuan

Personal
Upaya

lndividu

Penghargaan

organisasi
_>

1. Hubungan Upaya-Kine{ a

2. Hubungan Kinerj a-Penghargaan

3. Hubungan Penghargaan-Tujuan

h) Teori Ekspektasi, Menurut Hasibuan (1995: 97) adapun yujuan dan manfaat

dari motivasi adalah sebagai berikut: 1) Mendorong gairah dan semangat keda

pegawai, 2) Meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai, 3)

Meningkatkan produktifitas keq'a pegawai, 4) Mempertahankan loyalitas dan

kestabilan pegawai, 5) Meningkatkan kedisiplinana dan menurunnkan tingkat

absensi pegawai, 6) Mengefektifan keadaan pegawai, 7) Menciptakan

hubungan ke{a sama dansuasana yang baik, 8) Meningkatkan kreatifitas dan

partisipasi pegawai, 9) Meningkatkan kesejahteraan pegawai, 10)

Mempertinggi rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas-tugasnya, 1 1)

Meningkatkan efesiensi penggunaan alat-alat bahan baku dan sebagainya.

Berdasaran pendapatan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan motivasi

adalah untuk mempertinggi rasa tanggungiawab pegawai terhadap tugas-

tugasnya serta untuk meningkatkan kreativitas dan partisipasi pegawai dalam

menciptakan suasana dan hubungan kerja sama yang baik, hal ini lah yang

menjadi dasar motivasi, maka pelaksanaan kerja pegawai menjadi lebih terarah
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dan efektif. Motivasi tersebut mempengaruhi semangat kerja dan disiplin kerja

pegawai dikantor Camat Nibong.

D, Jenis-jenis, Asas-asas dan Alat-alat Motivasi

Pelaksanaan motivasi kepada pegawai tentunya mernakai aturan, alat

ierta jenis-jenis dari motivasi. Adapun jenis-jenis motivasi menurut Hasibuan

(1995: 166) yaitu: a) Motifasi positif (insentif positil), pimpinan memotivasi

' 
bawahan dengan mernberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik,

dengan motivasi positif ini semangat kerja bawahan akan meningkat, karena

manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik saja. b) Mctivasi

Negatif (insentif negative) , pimpinan memotivasi bawahannya dengan

memberikan, hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik

(prestasi rendah), dengan memotivasi negatif ini semangat kerja bawahan

dalam jangka w'aktu pendek akan meningkat, karena takut dihukum, tetapi

untuk jangka panjang dapat beraliibat kurang baik. c) Motivasi lan gsvtg (direct

motivation), merupakan penggerak kemauan pekerja yang secara langsung

diarahkan pada intemal motivasi pekerja yang memberikan perangsang pada

pekerja. d) Motivasi tidak langsung (in-direct mativatiot), merupakan kegiatan

yang mengarah pada insting intemal motivasi serta pemuasan individu-individu

dalam organisasi, kegitan motivasi langsung

Sedangkan asa-asas motivasi dalam pelaksan aanya yar'g dikemukakan

oleh Hasibuan, (1995:167) adalah:



1.Asas mengikutsertakan artinya mengajak bawahan lntuk ikut partisipasi

dan memberikan keesempatan kepada mereka mengajukan pendapat,

rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan.

2. Asas komunikasi artinya menginformasikan secara jelas tentang tujuan

yang ingin dicapai, cara-cara mengerjakannya dan kendala-kendala

yang dihadapi dikomunikasikan kepada setiap pegawai dan atasan,

dengan demikian pegawai dapat memahami secara jelas pekerjaannya

dan tujuan yang hendak dicapai.

3. Asas pengangkutan artinya memberikan penghagaan, pujian dan

pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja

yang dicapainya.

4. Asas wewen ang yang didelegasikan artinya memberikan kewenangan

dan kepercayaan diri pada bawahan, bahwa dengan kemampuan dan

kreativitasnya ia mampu meilgajarkan tugas-tugas itu dengan baik.

5. Asas adil dan layak, artinya alat dan jenis motivasi yang diberikan harus

berdasarkan atas keadilan dan kelayakan terhadap semua pegawai.

6. Asas perhatian timbal balik yaitu bawahan yang berhasil mencapai

tujuan dengan baik, maka pimpinan harus bersedia memberikan alat

dan jenis motivasi. Tegasnya kerja sama yang saling menguntungkan

kedua belah pihak.

Maka dari uraian diatas dapat diperjelas dari alat-alat motivasi Hasibuan

(1995: 169), yaitu:
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1) Materil Insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan berupa uang dan

barang yang mempunyai nilai pasar, misalnya kendaraan, rumah dan

lain-lain.

2) Non Materil Insentif, yaitu ala motivasi yang diberikan berupa barang

atau benda yang tidak bemilai (berupa kepuasan rohani), misalnya

medali piagam dan lain-lain.

3) Kombinasi Materil dan Non Materil Insentif, yaitu alat motivasi yang

diberikan berupa materil (uang atau barang) dan non materil (modal dan

piagam) jadi memenuhi kebuhrhan ekonomis dan kepuasan atau

kebanggaan rohani.

1. Metode, Model dan Proses Motivasi

a. Metode-metode Motivasi

Pelaksaan motivasi pimpinan kepada bawahan tidak terlepas dari metode,

model serta proses motivasi lang akan diberikan kepada para pegawainya. Ada

dua metode dalam motivasi menurut Hasibuan (1995: 100) yaitu: a) Metode

langsung adalah motivasi yang diberikan secara langsung kepada setiap

individu pegawai untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Jadi sifatnya

khsusus seperti mernberikan pujian, penghargaan, bonus, piagam dan lainnya.

Dengan demikian, pegawai dapat bekerja secara maksimal sehingga

kontinuitas kedua belah pihak dapat terbina dengan baik' b) Metode tidak

langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasiltas-fasilitas

yang mendukung serta menunjang semangat kerja dan kelancaran tugas

segingga paru pegawai betah dan semangat dalam melakukan pekerjaannya.
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Motivasi tidak langsung ini besar pengaruhnya untuk merangsang semangat

kerja pegawai sehingga pekerjaan yang dilakukannya dapat terlaksana dengan

efektif atau efisien. Kedua metode ini adalah metode yang sering digunakan

pimpinan untuk membetikan motivasi kepada pma pegawainya sehingga dapat

meningkatkan efektivitas kerja scrta merangsang semangat kerja pegawai

dalam mencapai tujuan yang dikehendaki.

b. Model-model motivasi

Model motivasi menurut Hasibuan (1995: 101)' yaitu: l) Model

Tradisonal: mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahan agar gairah

beket'anya meningkat dilakukan dengan sistem insentif yaitu memberikan

insentif materil kepada karyawan yang berprestasi baik. Semakin berprstasi

maka semakin banyak bals jasa yang diterimannya. Jadi motivasi bawahan

untuk mendapatkan insentif (uang atau barang) saja. 2) Model Hubungan

Manusia: Mengemukakan bahwa unhrk mernotivasi bawahan supaya bergairah

bekerjanya meningkat, dilakukan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka

dan mernbuat mereka merasa berguna serta penting. Sebagai akibatnya

karyawan mendapat beberapa kebebasan membuat keputusan dan kreativitas

dalam melakukan pekerjaannya. Dengan memperhatikan kebutuhan materil

dan memateril karyawan maka motivasi bekerjanya akan meningkat plus jadi,

motivasi karyawan adalah mendapat kebutuhan materil dan non materil. 3)

Model Sumber Daya Manusia: Mengemukakan bahwa karyawan dimotivasi

oleh banyak faktor, bukan hanya uang/barang atau keinginan akan kepuasan

saja, tapi juga kebufuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Menurut
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model ini karyawan cenderung memperoleh kepuasan dari prestasi kerjanya

yang baik.

Motivasi yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan scara langsung

maupun secara tidak langsung. Pemberian motivasi ini disesuaikan dengan

kondisi para bawahannya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik.

Dengan adanya motivasi motivasi pimpinan kepada bawahan maka dapat

menciptakan efektivitas kerja yang sempuma.

E. Pengertian Efektivitas kerja

Berdasarkan kamus bahasa indonesia, efektivitas adalah suatu kosa kata

yang berasal dari bahasa inggris yaitu " efektive " yang berati berhasil, ditaati'

mengesankan mujarab, dan mujur. Dari sederetan arti diatas maka yang paling

tepat adalah berhasil dengan baik, jika seseorang dapat bekeq'a dengan baik

maka ia dapat dikatakan bekerja dengan efektif.

Menurut Gie (2002: 23), efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang

mengandung pengertian terjadinya suatu efek atau kehendak kalau seseorang

melakukan suatu perbuata dengan maksud tertentu yang dikehendakinya.

Menurut Kamaruddin (2002: 126), yang dimaksud dengan efektivitas kerja

adalah suaut keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan

manajemen, arti manajemen yang efektif tidak selalu harus disertai dengan

efisien yang maksimum. Menurut Siagian (2000: 67), efektivitas kerja adalah

penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan, artinya

pelaksanaan suatu pekerjaan dinilai tidak baik atau tidak tergantung pada

penyelesaian pekerjan tersebut, bagaimana melaksanakan dan berapa biaya
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yang dikeluarka untuk itu. Menurut Handoko (2001: 1) bahwa, "efektivitas

kerja merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan ataupun yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Pelaksanaan kerja selalu memakai liama macam sumber usaha, yaitu

pikiran, tenaga, waktu uang dan benda. Walaupun dalam gabungan yang

berbeda untuk masing-masing jenis pekerjaan, namum pada umumnya setiap

orang dalam melakukan kegiatan tentu menginginkan suatu hasil yang

maksimal.

Tetapi permasalahan efektivitas bukanlah sesederhana pengertian diatas'

karena efektifitas itu menyangkut banyak hal, oleh karena itu para ahli

memberikan defenisi yang beragam untuk menjelaskan apa arti batasan dari

pengertian efektivitas itu. Berdasarkan pemyataan diatas, dapat kita simpulkan

bahwa efektivitas kerja adalah suatu pencapaian tujuan yang akan dituju dan

yang telah ditetapkan. Jadi efektivitas kerja dalam suatu orhanisasi merupakan

keberhasilan kerja yang baik dan benar.

F, Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kerja

Efektivitas yang diartikan sebagai keberhasilan melakukan progrurm

dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang dapat menetukan apakah

efektivitas kerja pegawai berhasil dilakukan dengan baik atau tidak' Menurut

Gie (2000: 29) faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas ke{a antara lain:

1) Waktu, ketepatan waktu dapat menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan

faktor utama. Semakin lama tugas dibebankan diket'akan, maka semakin
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banyak tugas lain menyusun dan hal ini akan memperkecil tingkat efektifitas

kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit. 2) Tugas, bawahan harus

diberitahukan maksud dan pentingnya tgas'tugas yang dilegasikan kepada

mereka. 3) Procluktivitas, seorang pegawai mempunyai produktivitas kerja

yang tinggi dalambeke{a tentu dapat menghasilkan efektivutas ke{a yang

baik. Demikian pula sebaliknya. 4) Motivasi, pimpinan dapat mendorong

bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitive'

Semakin mernotivasi pegawai untuk bekerja secara positif semakin baik pula

kinerja yang dihasilakn. 5) Evaluasi kerja, pimpinan memberikan dorongan,

bantuan da informasi kepada bawahan, sebaikanya bawahan harus

melaksanakan tugas dengan baik 6tau tidak. 6) Pengawasan, dengan adanya

pengawasan maka kinerja pegawai dapat terus terpantau dan hal ini dapat

memperkecil risio dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 7) Lingkungan

kerja, lingkungan tempat kerja adalah menyangkut tata rirang cahaya alam dan

pengaruh surya yang mempengaruhi konsentrasi seseorang pegawai suatu

beke{a. 8) Perlengkapan dan fasilitas, adalah suatu sarana dan peralatan yang

disediakan oleh pimpinan dalam bekerja, semakin baik samna yang disediakan

oleh perusahaan akan mempengaruhi semakin baiknya ke{a seseorang dalam

mencapai tujuan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa faktor waktu, tugas,

produktifitas, motivasi, evaluasi kerja, pengawasan serta lingkungan kerja dan

perlengkapan fasilitas angat mempengaruhi peningkatan efektifitas dari
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seorang pegawai. Apabila faktor-faktor tersebut diatas tidak ada maka

organisasi akan sulit untuk meningkatkan efektivitas ke{a pegawainya'

Selanjutnya Winardi (2000: 75) menyatakan, keefektivan dapat

dilakukan dengan menspesifikasikan sarana untuk seluruh organisasi, dan

individu serta keloBok-kelompok pada organisasi perlu koordinasi'

Menurut Gibson dalam Winardi (2000: 28) faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi efektifitas lain: a) Kemampuan adalah kemampuan karyawan

atau pegawai dalam diri baik kemampuan teknis maupun kemampuan umum'

koordinsasi merrerlukan kemampuan ini erutam kemampuan atasan dalam

mengarahkan anggitanya untuk mencapai hal-hal yang diinginkan' b) Keahlian

adalah kemapuan spesifik untuk menangani maslah teknis tenyu dalam

pekerjaan, keahlian meiakukan koordinasi penting dimiliki oleh seorang

koordinator seperti seorang pemimpin. c) Pengetahuan merupakan suatu

kemampuan yang diperoleh dan pengembangan diri melalui penelusuran

keilmuan. d) Sikap adalah kepribadian yang tercermin dari wujud perilaku

seseorang dengan sikap yang baik maka koordinasi dapat dijalankan dengan

baik. e) Stress adalah tekanan yang timbul dari dalam akibat tekanan

lingkungan diluar diri seseorang untk melakukan sesuatu keinginan'

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja pegawai sebagian

besar dari dalam organisasi, namun ada juga faktor yang berasal dari luar

organisasi namun persentasenya kecil, misalnya faktor ekonomi, keluarga dan

sebagainya. Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa

efektivitas kerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa fator yaitu tingkat
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produktivitas kerja, kemampuan, keahlian keq'a, pengetahuan, kepuasan, sikap

mental dan motivasi.

G.Ilubungan Motivasi Pimpinan Terhadap Efaektivitas Kerja Pegawai

Tujuan suatu organisasi adalah untuk mencapai suatu tujuan dimana yang

akan datang melalui organisasi. Agar dapat proses motivasi dari pimpinan

berjalan dengan efektif diperlukan berbagai cara. Pemberian motivasi dari

pimpinan yang efektif adalah diperhatikannya kinerja para pegawai dan juga

menciptakan komunikasi yang baik antara pimpnan dengan bawahan' Hal itu

dimaksut unhrk meningkatkan efektivitas kerja pegawai, selanjutnya adalah

pengembangan komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan tentang

penegasan tugas dan tanggung jawab, memberi motivasi yang baik,

mernberikan perhatian serta mengadakan pengawasan yang memadai agar

mereka berkembang dan dapat meningkatkan prstasi kerja. Apabila hal diatas

terpenuhi tentu nantinya akan tercipta kinerja yang baik dan efektivitas kerja

yang diharapkan akan tercapai dengan baik.

Agar motivasi dari pimpinan tercipta dengan baik serta dapat mengarah

terciptanya tujuan, maka diperlukan komunikasi yang baik antara individu,

antara satu bagian dengan bagian yang lainnya' Meskipun antara pemimpin

dengan bahawahan yang sekaligus antara organisasi atau instansi lain harus

diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi, sehingga dapat dijadikan sebagai

pedoman bagi unit yang lainnya dan juga turu membantu tercapainya efesiensi

dan efektifitas kerja pegawai. Banyak faktor juga dapat mempengaruhi

efektivitas kerja pegawai, yaitu tingkat produktivitas kerja, kemampuan,
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keahlian kerja, pengetahuan, kepuasan, sikap mental dan motivasi' Oleh karena

ada faktor tersebut diperlukan motivasi dari pimpinan terhadap efektivitas

kerja. Dimana dengan adanya motivasi dari seorang pimpinan maka akan

tercipta hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan sehigga akan

tercipta hubungan yang baik dan kinerj a yang baik secara efektif dan efesien'

Motivasi pimpinan adalah dukungan atau dorongan yang diberikan oleh

atasan kepada para bawahannya untuk melakukan pekerjaan dengan baik

sehingga menghasilkan efektivitas kerja yang sempuma. Dukungan tersebut

dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung'

H. Anggapan Dasar Dan HiPotesis

1, Anggapan Dasar

Arikunto (2006:65), memberikan pengefiian bahwa setelah penelitian

menjelaskan permasalahan secara jelas' yang dipikirkan selanjutnya adalah

suatu gagasan tentang letak persoalan atau masalahnya dalam hubungan yang

lebih luas. Dalam hal ini peneliti harus dapat memberikan sederetan asumsi

yang kuat tentang kedudukan permasalahannya. Asumsi yang diberikan

tersebut ialah yang dinamakan asumsi dasar atau anggapan dasar'

Adapun yang menjadi anggapan dasar dalam penelitian ini adalah :

"N{otivasi Pimpinan dapat mempengaruhi Efektivitas Kinerj a Pengawai"'

2, Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu bagian penting dari penelitian' Rumusan



hipotesis mengarahkan peneliti untuk memperkecil j angkauan penelitian,

panduan untuk menguji dua atau lebih variabel, mencerminkan imajinasi dan

ketajaman pengamatan peneliti dalam menganalisa masalah penelitian'

Sugiyono (2012:70), hipoteis adalah jawaban sementara terhadap

rdmusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Soehartono (2OOS:27), Hipotesis adalah suatu pemyataan yang masih

harus diuji kebenarannya secara empirik. Hipotesis merupakan jawaban

sementara atas pertanyaan penelitian, yang kebenarannya akan diuji

berdasarkan data akan yang dikumpulkan.

Berdasarkan pendapat diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut : "Ada pengaruh Motivasi Pimpinan Terhadap

Efektivitas Kinerj a Pengawai di Kantor Camat Nibong Kabupaten Aceh

Utara".
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BAB III

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

A . Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Arikunto Q006:12\, mengemukakan penelitian kuantitatif, sesuai dengan

namanya banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data,

penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya' Demikian

juga pemahaman akan kesimpulan penelitian akan lebih baik apabila juga

disertai tabei, grafik, bagan, gambar atau tampilan lain'

Jenis penelitian adalah kuantitatif penelitian yang bertujuan untuk

menguraikan tentang sifat- sifat (Karakteristik) dari suatu keadaan atau objek

penelitian yang dilakukan pengumpulan dan analisis data kuantitatif sefia

pengujian statistik. Dengan teknik korelasi product moment, penelitian ini

berlujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan untuk melihat

pengaruh motivasi pimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai'

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan tentang tinjauan konsep yang telah

diklasifikasikan ke dalarn bentuk variabel yang akan diteliti. Selain itu definisi

operasional merupakan unsur penelitian yang memberikan batasan pengukuran

suatu variabel.

Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

33
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a. Variabel X (Motivasi Pimpinan)

Variabel bebas dalam penelitian adalah motivasi pimpinan. Motivasi

pimpinan merupakan kegiatan atasan yang memiliki tanggung jawab dalam

pencapaian tujuan dengan cara berkomunikasi dengan efektif yang didukung

sarana dan prasarana sebagai fasilitas dalam melaksanakan pekerjaan.

Indikator-indikatornya adalah:

1) Tanggung jawab yaitu sikap yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai

maupun pimpinan.

2) Pencapaian tujuan yaitu semua proses motivasi yang diadakan untuk

tujuan instansi dengan kepentingan pegawai.

3) Komunikasi efektif yaitu suatu proses komunikasi yang diterapkan antara

pimpinan dan pegawai dalam pencapaian tujuan organisasi.

b. Variabel Y (Efektivitas Kerja)

Varibel terikat dalam penelitian ini adalah efektivitas kerja. Efektivitas

ke{a adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditetapkan, artinya

pelekasanaan suatu pekerjaan dinilai baik atau tidak tergantung pada

penyelesaian pekerjaan tersebut, bagaimana melaksanakan dan berapa biaya

yang dikeluarkan untuk itu. Efektivitas kerja memiliki indikator-indikator

sebagai berikLrt:

1) pelayanan publik yang tidak berbelirbelit, mudah dipahami dan

mudah dilaksanakan..

2) Kelengkapan sarana dan prasarana dalam rienjalankan tugas.

l/- [aca,'s,qun"n,
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3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini teknik pengrmpulan data yang

digunakan penulis adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu pengumpulan data dimana peneliti turun langsung ke lokasi

penelitian untuk memperoleh data dan fakta yang berkenaan dengan masalah

yang diteliti. Kegiatan ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner.

Kuesioner Yaitu pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket

daftar pertanyaan dimana responden memilih salah satu jawaban yang telah

disediakan dalam daftar pertanyaan. Bobot nilai angket yang ditentukan yaitu :

a. Untuk jawaban "A" diberi nilai 3.

b. Untuk jawaban "B" diberi nilai 2'

c. Untuk jawaban "C"diberi nilai 1.

b. Data Sekunder

Yaitu pengumpulan data dimana peneliti mempelajari buku-buku,

dokumen-dokumen maupun catatan-catatan tertulis yang berkenaaan dengan

masalah yang diteliti.

4. Populasi dan Sarnpel

a. populasi

Arikunto (2006 : 108) menyatakan bahwa populasi merupakan

keseluruhan subjek yang akan diteliti. Apabila. Apabila seseorang inggin

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian merupakan

penelitinnya merupakan penelitian populasai.
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Bedasarkan pendapat tersebut, maka dikemukan bahwa populasi adalah

segala sesuatu yang dijadikan subjek penelitian dengan memiliki karakteristik

yang sama. Maka dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah pegawai

pada kantor Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara yang berjumlah 37

orang.

b.Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan krakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut, atau sebagian kecil dari anggota poulasi yang

diambil menurut prosedur tersebut sehingga dapat mewakili populasi.

Menurut Sugiyono (2014:91), sampel adalah bagian dari jumlah

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan

sampel menehrkan sampel secara keseluruhan (sugiono, 2014:96),

memberikan peluang sanra kepada anggota populasi untuk dipilih

menjadi sampel. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah

37 orang

Bedasarkan pengertian ditas , maka yang menjadi sampel dalam

penelitian ini adalah seluruh pengawai di kantor Kecamatan Nibong

Kabupaten Aceh Utara yang be{umlah 37 orang sekaligus menjadi

responden dalam penelitian ini.

5,Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh peneliti dalarn penelitian selanjutnya

akan diklasifikasikaa sesuai dengan jenisnya, ditabulasikan sehingga
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dapat memudahkan peneliti unhrk menganalisisnya, kemudian dengan

menggunakan metode korelasi.

a. Koefisien Korelasi Product Moment

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas ( x ) dan variabel

terikat ( y ), maka penulis menggunakan rumus korelasi product moment dari

Karl Pearsonyang dikutip oleh Sugiyono (2011:212), sebagai berikut :

n}xy - (Xx)(Xy)

Keterangan :

rxy: koefisicn korelasi antara x dan y adalah bilangan yang

menunjukkan besar kecilnya hubungan variabel x dan y

r: variabel bebas

y: variabel terikat

n: jumlah responden

TABEL 3.1

INTERPRESTASI KOEF'ISIEN PRODUCT MOMENT

) (nlvz- (Xv)z ))

N Interval Koefisien Tingkat Hubungan

1 0,00-0,199 Sangat Rendah

2 0,20-0,399 Rendah

3 0,40-0,599 Sedang

4 0,60-0,799 Kuat

5 0,80-1,000 Sangat kuat
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b. uji t

Uji t yaitu untuk menguji tingkat sigrifikan antara variabel bebes

dengan variabel terikat adalah dengan mengunakan rumus t (sugiyono 2011

:214) yailu:

. r"E=1
\11-rz

Keterangan :

t : Signifikan

r : Nilai koefisien Korelasi

n : Jumlah sample

c. Determinasi

Untuk mengukur seberapa besar hubungan antara variabel x dan variabel

y dengan menggunakan rumus determinasi, yaitu:

D - (r"u) x7}Oo/o

Keterangan :

D : determinasi

r x y : koefisien korelasi. Sugiyono, (2011:216)

d. Uji Regresi Linier

Untuk memprediksikan seberapa jauh koefisien variabel bebas (x)

dengan variabel terikat (y) maka digunakan uji regresi linier dengan rumus :

Y:a+bx, dimana
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a=
(2:u)(\x2)- (Zx)(xy)

nZxz - (Zx)'

nZxy(Lx)(Zy)
n}x2 - (Ex)2

Sugiyono,(2Ol I :218)

Keterangan :

Y : Nilai yang diprediksi

a : Konstanta atau bila harga X:0

b : Koefisien regresi

x : Nilai variabel bebas

6. Tinjauan Umum Objek Penelitian

a. Sejarah Singkat Kantor Camat Nibohg Kabupaten Aceh Utara

kecamatan nibong secara organisatoris dibenfuk pada tanggal 31 Agustus

1990 melalui Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Istimewa Aceh No.

420/435/1990. Pada mulanya hanya ada kecamatan Blangirun, namun setelah

beberapa waktu, mulailah dibentuk pemekaran kecamatan Nibong di

Kabupaten Aceh Utara.

Meskipun meskipun kecamatan Nibong baru lahir pada tahw 2002,

tetapi cita-cita pembentukan kecamatan nibong telah dimulai sejak hari dimana

pemekaran kecamatan dari kecamatan Blangjnrn di pecahkan mempuyai

kecamatan sendiri diawal tahun 2000.

tu-
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Lokasi penelitian yaitu pada Kantor camat Nibong Kabupaten Aceh

utara. Aceh utara sendiri merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi

Nanggro Aceh Darusallam.

Hal yang paling menonjol dan membedakan Provinsi NAD

(termasuk Kabupaten Aceh Utara) dengan daerah lain di Indonesia

adalah pemberlakuan syariat islam sesuai dengan pengenaan status

otonomi khusus bagi provinsi ini. Konsekuensinya adalah hukum yang

berlaku dan menjadi pedoman masyarakat adalah hukum islam yang

berlandasan atas Qanun (peraturan) yang berlaku. Begitu pula kabupaten

Aceh Utara yang juga teldh memberlakukan syariat islam.

Ibukota kabupaten Aceh utara adalah Lhoksumawe. Bedasarka peta

Bakosurtanal skala 1 : 50.000, maka Secara geografis Kabupaten Aceh

Utara terletak pada posisi 960 47'-970 31' bujur timur dan 040 43'- 050

16' lintang utara. Batas wilayah kabupaten aceh utara dengan wilayah

lainnya adalah sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur

dan sebelah barat berbatasan dengan Klabupaten Bireun , sebelah selatan

kabupaten Baner Meuriah.

Luas wilayah kabupaten Aceh Utara yang tercatat adalah

3.296,86krn2, a.cau 329.686 Ha. Dengan panjang garis pantai 5lkm, dan

kewenangan kabupaten adalah sampai 4mi1 laut, maka luas wilayah laut

kewenangan ini adalah 37 .744 Ha atau3.'77 4,4 k;nt2.

7.Visi dan misi

a. visi
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visi adalah terwujudnya pemerintah yang efektif, bersih 
'

profesional, untuk pengutan ekonoi daerah, dan pencapaian kesejahteraan

masyarakat.

Terselengaraanya pemerintah kecamatan yang baik dan pelayanann

prima kepada masyarakat, untuk mewujudkan visi tersebut.

b.Misi

untuk mewujudkan penataan dan pembinaan birokrasi di semua

tingkatan demi terciptanya pemerintah yang baik, bersih dan

berpelayanan publik yang prima.

1. Menciptakan iklim investigasi yang baik dan mendukung usaha

pengembangan ekonomi yang berorintasi pada peningkatan

lapangan ket'a yang luas bagi masyarakat dan peningkatan

pendapatan daerah.

2. Meningkatkan pembagunan infrasrustur untuk menunjang

peneingkatan ekonomi daerah dan terpenuhinya kebutuhan dasar

masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat supaya dapat

be.rpaftisipasi aktif dalam pembagunan.

8.Susunan Organisasi Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara

1) Camat Nibong

Tugas Pokok
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Memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan kecamatan nibong

dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kecamatan.

Fungsi

a) Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup.

b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kecamatan.

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsi.

2) Sekretaris camat

Tugas Pokok

Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan Administrasi umuln,

keuangan, kepegawaian, penyelenggaraan program serta pengkoordinasian

pelaksanaan tugas Kecamatan Nibong

Fungsi

a) Pengelolaan dan pembinaan Administrasi umum, keuangan dan

kepegawaian.

b) Pemberian dukungan Administratif bagi unit organisasi kecamatan.

c) Penyelenggaraan Program yang ada dikecamatan.

d) Pengkoordinasian pelaksanaan tugascamat.

3) Sub Bagian Perencanaan

Tugas Pokok
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Melaksanakan rencana kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan,

pengendalian dan pernberian bimbingan dibidang perencanaan program dan

kegiatan, dan laporan pelaksanaan progrurn kegiatan.

Fungsi

a) Menlapkan bahan penlusunan rencana strategis kecamatan

b) Pengkoordinasian penyelesaiaan program dan kegiatan di lingkup

kecamatan,

c) Penyiapan bahan evaluasi laporan kegiatan di lingkup kecmatan

d) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Sekretaris.

4) Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok

Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan di

lingkup kecamatan.

. Fungsi

a) Menlapkan bahan penyusunan anggaran kecamatan.

b) Pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan kecamatan.

c) Menyiapkan bahan pertanggung jawaban keuangan kecamatan.

5) Kasi Pengembangan SDM

Tugas Pokok
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Komisi pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mernpunai

tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk pelaksanaan pengembangan dan

peningkatan kualitas profesi sumber daya manusia tenaga kependidikan.

Fungsi

a)Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan rencana kegiatan

dibidang pendidikan dan pelatihan pendidikan.

b) Menyusun dan melaksanakan pengolahan Dokumentasi dan

informasi .

c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

6) Kasi pelayanan Umum

Tugas Pokok

Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Administrasi ketatausahaan

dan kearsipan kecamatan.

tr'ungsi

a) Pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan

kecamatan.

b) Pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan rumah tangga

kecamatan.

c) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Sekretaris.

7) Kasi pemerintahan

Tugas Pokok
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Kasi Pemerintahanmengatur tugas menyiapkan bahan pembinaan,

petunjuk pelaksanaan penge.mbangan dan peningkatan pemerintahan kepada

sumber daya manusia.

Fungsi

a) Penyusunan rencana kegiatan dan penyiapan bahan dalam rangka

pengembangan pemerintahan.

b) Pelaksanaan kegiatan dan penfapan bahan dalam rangka

pengembangan pelaksanaan struktural dan flrngsional.
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BAB IV

ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

A, Penyai ian Data

Data penelitian yang diperoleh dari lapangan maupun hasil penyebaran

angket di olah dan dianalisis bedasarkan ketentuan yang telah

ditetapkan.dengan tehnik penyebaran angket kepada responden yang

selanjutnya diisi oleh responden tersebut, maka peneliti mengolah dan

mentabulasi dari data tiap - tiap pertanyaan melalui langkah- langkah seperti

yang telah dirumuskan sebelumnya, adapun penyajian data selanjutnya dengan

langkah- langkah sebagai berikut:

1. Identitas Responden

Tabel 4.1

DISRIBUSI RESPONDEN MENUR.UT JENIS KELAMIN

Sumber: Hasil Jawaban Angket Tahun 2017

Bedasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 37 orang pegawai yang

menjadi responden dalam penelitian ini bahwa pegawai yang berjenis kelamin

laki-laki sebanyak 18 orang dengan persentase (48,6%o) dan pegawai

perempuan sebanyak 19 orang dengan persentase (51'3%)' Hal ini

membuktikan bahwa lakilaki sebagai seorang pemimpin yang lebih tangguh

dan bertanggung jawab dari pada perempuan. Dengan jumlah pegawai pada

No Jenis kelamin Jumlah Persentase (%)

1 Laki- laki 18 48,6%

2 Peronpuan 19 51, .3V.

Jumlah 37 t00%

46
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kantor camat Nibong Kabupaten Aceh Utara lebih banyak laki-laki diharapkan

agar dalam melayani masyarakat dapat terselesaikan dengan cepat dan baik.

Tabel 4.2

DISRIBUSI RESPONDEN MENURUT UMUR

Bedasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa, dari 37 responden dalam

penelitian ini terdapat 8 orang (21,6%o) pegawai yang berusia 21-30 tahun dan

yang berusia 31-40 tahun sebanyak 12 orcng (32,40/o%) dan yang berusia 42-50

sebanyak 10 orang (27,0o/o), sedangkan yang berusia 51 keatas sebanyak 5

orang (18,9%). Hal ini membuktikan bahwa banyak pegawai yang usianya

sudah matang dengan usia pegawai yang cukup matang, maka diharapkan

kepada pegawai agar meningkatkan kinerjanya kepada masyarakat secara

profesional mengingat dengan usia pegawai yang cukup matang maka

pengalaman pegawai tentunya lebih banyak lagi

Tabel 4,3

DISRIBUSI RISPONDON MENURUT PENDIDIKAN

No Usia Jurnlah Persentase (%)

I 21-30 Tahun 8 21,60/o

2 31-40 Tahun 12 32,4%

3 42-50 Tahun 10 27,0%

4 51 Keatas Tahun 7 18,9%

Jumlah 1,O0o/o

Sumber: Hasil Jawaban Angket Tahun 2017

No Pendidikan Jumlah Persentase (o/o)

I SMP

2 SMA 7 18,9%

Bersambung
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Sambungan tabel 4.3

Dari tabel diatas mdnunjukkan bahwa., mayoritas pegawai yang

dijadikan sampel penelitian dikantor camat nibong kabupaten aceh utara

didominasi pegawai yang berlatar belakang lulusan SMA be{umlah 7 orang

(18,9%), menyusul latar belakang pendidikan DIII sebanyak 4orang (10,870)

dan pendidikari Sl sebanyak 18 orang (48,6yo) sedangkan pegawai yang

berlatar belakang 52 hanya 8 orang (21,6%17,05%). Hal ini membuktikan

bahwa lebih banyak pegawai yang berlulusan S-l maka dari itu pegawai yang

berada pada kantor camat nibong sudah memiliki pegawai dengan tingkat

pendidikan terakhirnya baik. Untuk itu, diharapkan kepada pegawai dapat

melaksanakan fligas kerjanya yaitu melayani masyarakat dengan baik dibidang

pendidikan, melihat dari tingkat kelulusan pendidikan terakhir pada pegawai

yang tinggi.

Tabel4.4

DISRIBUSI RESPONDEN MENURUT GOLONGAI\ KEPANGKATA}{

Sumber: Hasil Jawaban Angket Tahun 2017

Bedasarkan tabel diatas, terbukti bahwa pegawai pada kantor camat

nibong Kabupaten Aceh Utara golongan VII sebanyak 10 orang (27 
'0%) 

dan

3 D-III 4 t0,8yo

4 S1 18 48,6yo

5 S2 8 2t,604

Jumlah 37 1,00o/o

Sumber: Hasil Jawaban Angket Tahun 201 7

KERJA

No Uraian Jumlah Persentase (70)

I Golongan VII 10 27,0%

2 Golongan IIVIV l3 3s,1%

3 Non PNS t4 37,8%

Jumlah 3'7 100%



49

golongan III dan IV sebanyak 13 orang (35,1%) dan yang non PNS sebanyak

l4 orang (37,8) Hal ini menunjukkan bahwa pegawai mempuyai pengalaman

yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya.

Tabel 4.5

Sumber: Hasil Jawaban Angket Tahun 2017

Bedasarkan tabel diatas terbukti bahwa masa kerja pada kantor camat

nibong Kabupaten Aceh Utara 0-5 tahun berjumlah 7 oratg (18,9Vo) dan yang

6-10 tahun berjumlah 8 orang (21,6%) dan ll-2Otahun berjumlah 7 orang

('18,9%) dan yang 21-30tahun berjumlah 7 orang (18,9Yo) dan yang 3i tahun

keatas berjumlah 8 orang (21,6%). Hal ini diharapkan pegawai dapat

menyelesaikan tugasnya dengan baik mengingat masa jabatan ia bekerja cukup

lama dan diharapkan bisa bekerja dengan profesional.

2. Analisis Tabel Variabel Bebas

Tabel 4.6

DISRIBUSI JAWABAN RESPONDEN
IVIEMBERIKAN TANGGUNG
PELAKSANAAN KERJA

BEDASARKAN PIMPINAN
.IAWAB TERHADAP

DISRIBUSI RESPONDEN MENURUT MASA KER4JA

No Masa kerja Jumlah Persentase (o/o)

1 0-5 Tahun 1 18,9%

2 6-10 Tahun 8 2l,6Vo

3 I I -2OTahun 7 18,9%

4 21-30Tahun 7 18p%

5 3 I Keatas 8 21,6%

Jumlah 37 100%

NO Jawaban responden Jumlah Persentase (o%)

Bersarnbung
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Sambungan tabel 4.6

Sumber: Hasil Jawaban Angket Tahun 2017 No.I

Bedasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang

menjawab Ya sebanyak 37 omng (94,5%) dan yang menjawab kadang- kadang

1 oramg (2,7%) dan yang jawab tidak I orang (2,7%). Hal ini menunjukkan

bahwa pimpinan memberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kerja.

Tabel4.7

DISRIBUSI JAWABAN RESPONDEN BEDASARKAN TANGGUNG

JAWAB DARI PIMPINAI{

Sumber: Hasil Jawaban '4ngket Tahun 2017 No.2

Bedasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang

rnenjawab Ya sebanyak 29 orang (18,3%) dan yang menjawab kadang- kadang

sebanyak 8 orang (21 ,6"/o) dan yang jawab tidak (0%). Maka tanggung jawab

dari pimpinan itu penting untuk dimiliki dalam melaksanakan suafu pekerjaan.

I Ya 35 94,5%

2 Kadang - kadang 1 2,7yo

3 Tidak t 2,'7Yo

Jumlah 3'7 7000io

NO Jawaban responden Jumlah Persentase (70)

I Ya 29 18,30

2 Kadang - kadang 8 21 ,60

3 Tidak

Jumlah 37 1000/o



Tabel4.8

DISRIBUSI JAWABAN RESPONDEN BEDASARKAN

MEI{YELESAIKAN PEKERJAAN TEPAT WAKTU

Sumber: Hasil Jawaban Angket Tahun 2017 No.3

Bedasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang

menjawab Ya sebanyak 31 orang (83,7%) dan yang menjawab kadang- kadang

sebanyak 5 Drang (13,5%) dan yang menjawab tidak sebanyak 1 orane (2,7yo).

Hal ini membuktikan bahwa pegawai selalu menyelesaikan pekeq'aan dan

tanggung jawab dengan tepat waktu.

Tabel 4,9

DISRIBUSI JAWABAN RESPONDEN BEDASARI(AN PENCAPAIAN

TUJUAN ORGANISASI DAN TUJUAN KEPENTINGAN PEGAWAI

Sumber: Hasil Jawaban Angket Tahun 2017 No.4

Bedasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang

meniawab Ya sebanyak 37 orang (91,8%) dan yang menjawab kadang- kadang

sebanyak 2 orang (8,1%o) dan yang jawab tidak (0%). Maka dapat disimpulkan

NO Jawaban responden Jumlah Persentase (7o)

I Ya 3l 83,7%

2 Kadang - kadang s 13,5%

3 Tidak I 2,7%

Junlah 5l too%

NO Jawaban responden Jumlah Persentase (%)

1 Ya 34 91,8%

2 Kadang - kadang J 8,1%

J Tidak

Jumlah 37 100%
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bahwa pencapaian tujuan sangat perlu untuk menyatukan tujuan organisasi dan

tujuan kepentingan pegawai.

Tahel 4.10

DISRIBUSI JAWABAN RI,SPOI{DEN BEDASARKAI\ PENCAPAIAI\

TUJUAN

Sumber: Hasil Jawaban Angket Tahun 2017 No.s

Bedasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang

menjawab Ya sebanyak 3lorang (53,7%) dan yang menjawab kadang- kadang

sebanyak 3 onng (8,7%o) dan yang jawab tidak sebanyak 3 orang (8,1%). Hal

ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan dalam proses penyesuaian pendapat

sering diterapkan dalam suatu organisasi yang dijalankan

Tabel 4.11

DISRIBUSI JAWABAN RESPONDEN BEDASARKAN KONSENTRASI

PADA SETIAP PEKER.IAAN SUATU PENEGASAN DALAM RANGKA

PENCAPIANTU.ruAN

NO Jawaban responden Jumlah Persentase (%)

1 Ya 31 83,7%

2 Kadang - kadang 3 8,1%

3 Tidak 3 8,7o/o

Jumlah JI l00o/o

NO Jawaban responden Jumlah Persentase (%)

1 Ya 30 81,0%

2 Kadang - kadang 4 10.8%

3 Tidak J 8,1%

Jumlah 37 r00%

Sumber: Hasil Jawaban,Angket Tahun 2017 No.6
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Bedasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang

menjawab Ya sebanyak 31 orang (81,0%) dan yang menjawab kadang- kadang

sebanyak 4 orang (10.870) dan yang jawab tidak sebanyak 3 orang (8,1%).

Maka konsentrasi pada setiap pekerjaan suatu penegasan dalam rangka

pencapian tujuan.

Tabel4.l2

DISRJBUSI JAWABAN RESPONDEN BEDASARKAN KOMUNIKASI

Sumber: Hasil Jawaban Angket Tahun 2017 No.7

Bedasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa.responden yang

menjawab Ya sebanyak 30 orang (S1,0%) dan yang menjawab kadang- kadang

sebanyak 4 orang (10,8%) dan yang jawab tidak sebanyak 3 orang (8,1%).

Maka komunikasi yang efektif antara pimpinan dan bawahan sering diterapkan

dalam lingkungan kerja sekalian.

Tabel 4.13

DISRIBUSI JAWABAN RESPONDEN BEDASARKAI{ KOMUNIKASI

YANG BAIK DAPAT MELANCARKAI{ PELAKSANAAI{ KERJA

YAIIG EF'EKTIF'

NO Jawaban responden Jumlah Persentase (o/o)

Ya 30 81.0%

2 Kadang - kadang 4 '10,8%

3 Tidak 3 8,1%

Jurnlah 37 700%

NO Jawaban responden Jumlah Persentase (o/o)

1 Ya 3l 83,'.7%

2 Kadang - kadang 6 16,2%

Bersambung



3 Tidak

Jumlah 37 100%
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Sambungan tabel 4.1 3

Sumber: Hasil Jawaban Angket Tahun 2017 No.8

Bedasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang

menjawab Ya sebanyak 3l orang (83,7%) dan yang menjawab kadang- kadang

sebanyak 6 orang (16,2%) dan yang jawab tidak (0%). Maka komunikasi

tersebut dapat melancarkan pelaksanaan kerja yang dilakukan.

Tabel 4.14

DISRIBUSI JAWABAN RESPONDEN BEDASARKAN KOMUNIKASI

EFEKTIF DAPAT MENINGKATKAN HASIL KERJA BAIK

Sumber: Hasil Jawaban Angket Tahun 201 7 No.9

Bedasarkan tabel diatas, dapat tliketahui bahwa responden yang

rnenjawab Ya sebanyak 34 orang (91,8%) dan yang menjawab kadang- kadang

sebanyak 3 orang (8,1%) dan yang jawab tidak (0%). Hal tersebut

menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dapat meningkatkan hasil kerja

yang dilakukan dengan baik.

3. Analisis Data Variabel Terikat

Tabel 4.15

DISRIBUSI JAWABAN RESPONDEN BEDASARKAN
KESEDERHANAAN PROSEDUR PEN{BERIAN PELAYANAN YANG

DI BERIKAN TIDAK TERBELIT-BELIT

NO Jawaban responden Jurnlah Persentase (%)

NO Jawaban responden Jumlah Persentase (%)

1 Ya 34 91,\yo

2 Kadang - kadang J 8,1%

3 Tidak

.lumlah 3',7 100%

Bersanrbung



1 Ya 22 59,4o/o

2 Kadang - kadang 6 16,2Vo

--t Tidak 9 24,30/o

Jumlah it l00Yo
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Sambrmgan tabel 4.15

Sumber: Hasil Jawaban Angket Tshun 2017 No.I0

Bedasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang

menjawab Ya sebanyak 22 onng (59]o/o) dan yang menjawab kadang- kadang

sebanyak 6 }rang (16,2o/odan yang jawab tidaksebanyak 9 otang (24,3Yo). Hal

ini menggambarkan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,

kesederhanaan prosedur pemberian p€layanan yang di berikan tidak terbelit-

TABEL 4.15

I}ISRIBT]SI JAWABAN RESPONDEN BEDASARKAN

KESEDERTIANAAN PROSEDUR PELAYANAN YANG DI BERIKAN

Sumber: Hasil Jawaban Angket Tahun 2017 No. I I
Bedasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang

f$errjiina.auL Y.n se$:iib?iir %'tii,ffi\74;Z%) dhti'tiitg iiiEfiaiira$ *ad'dfi€- 'Nadaf€

sebanyak 9 orang (24,3%) dan yang jawab tidak sebanyak 2 orang (5,4o/o). Hal

ini menuniukkan kesederhanaan prosedur pelayanan yang di berikan mudah

dipah

MTJDAHDIPAHAMI

NO Jumlah Fersentase (%)

I -fir 26 1g,Tt/o

) Kadang - kadang 9 24,3Q/o

J Tidak 2 5,4o/o

iurntai '3*7 lu)o/;
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Tabel 4.17

SI€RB[]8{ JA#A,BAN:RESP{}NDEN'BSS'*F-ARKAF{+RG8E*€,R

PELAYANAN YANG DI SELENGGARAKAN MUDAH

Sumber: Hasil Jawaban Angket Tahun 2017 No.l 2

Bedasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang

eqeqralyah .v-+sEbeq]Bk23 'Ara*g.d52,J,Y*)-de,n yaag.gleqialaBb ksdang. kd+ng

sebanyak 11 orang (29,7%) dari yang jawab tidak sebanyak 3 orang (8,1%).

!ful ini mengambarkan bahwa prosedur pelayanan yang di selenggarakan

mudal-r dilaksanakan.

Tabel 4.I8

DISRIBI]SI JAWABAN RESPONDEN BEDASARKA}I

KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA YANG DISEDIAKAN

DAPAT MD,MBANTU PELAKSANAAN TUGAS

Bedasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang

meqi+ryab Ya, s!yak-Z8;lsapg {,75-{l.a/.4 4a! ygagrnearawab tada,qg. kg4ry

sebanyak 6 lrang (16,2Vo) dan yang jawab tidak sebanyak 3 orang (8,1%). Hal

DILAKSANAKAN

NO Jawaban responden Jumlah Persentase (%)

1 Ya ,? 62,1%

2 Kadang - kadang 1t 29,70/o

3 Tidak J 8,1%

a.? I,O09€

NO Jawaban responden Jumia} Persentase (7o)

1 Ya 28 75,6%

2 Kadang - kadang 6 16,2%

3 Tidak 3 8,1%

Jurilah
*3'v .lllijs/o

Sumber: Hasil Jawaban Angket Tahun 2007 No.I3
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ini mengambarkan bahwa dalam kelengkapan sarana dan prasarana yang

disediakan sangat dapat membantu pengawai dalam pelaksanaan tugasnya.

Tabel 4.19

TISR]TUST TAWASANTESPUNDEII BEDASATKATI

MEMANFAATKAN SARANA DAN PRASARANA YANG

DISEDIAKA.N DENGAN BAIK DA.N BENAR DALAM

MENJALANKAN TI]GAS DARI PIMPINAN

Sumber: Hasil Juwaban Angket Tahun 20167No.14

Bedasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang

menjawab Ya sebanyat 16 orang (43,2%) dan yang menjawab kadang- kadang

sebanyak l0 orang {27,O%) dan yang jawab tidak sebanyak 11 orang (29,7%).

Dtiirat dis{*iFid*ah. sh5\*ri, iri€f€k:a siri:Hii fiidiir#fifri"1fri*:ifr sliiiidtii ttSfr l:iras[faifti

yang disediakan dengan baik dan benar dalam menjalankan tugas dari

pimpinan.

'r'ErrEt t.z'lT

DISR]BUSI JAWABAN RESPONDEN BEDASARKAN KENDALA

DALAM MENGGUNAXA.I\ SARANA DAN PRASAhANA YANG
rrrc flt\.l r t: l ti.tDEl,r-lfrlt_errr

NO Jawaban responden Jumlah Persentase (%)

I Ya 16 43,2%

2 Kadang - kadang 10 27,0%

.) Tidak t1 29,70/o

Jumlah 37 700o/o

NO Jawaban responden Jumlah Persentase (o/)

I Ya 27 72,90

2 Kadang - kadang 11 29,7%

Bersambung
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Sambungan tabel 4.20

Sutnber: Hasil Jawaban Angket Tahun 20I 7 No. I 5

Bedasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang

menjawab Ya sebanyak 27 orang (72,9yA dan yang menjawab kadang- kadang

sebanyak l l orang (29,7yo) dan yang jawab tidak sebanyak 4 orang (10,8%)'

Hal ini menggambarkan bahwa pma pengawai kadang-kadang sering

menemukan kendala dalam menggunakan sarana dan prasarana yang

disediakan.

Tabel4.2l

DISRIBUSI JAWABAN RESPONDEN BEDASARKAN SEBELUM DAN

SESUDAH MELAKSANAKAN TUGAS DIWAJIBKAN UNTUK

MENGISYMENANDA-TANGANI DAFTAR HADIR

Sutnber: Hasil Jawaban Angket Tahun 2017 No.I6

Bedasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang

menjawab Ya sebanyak 27 orang ("12,9%) dan yang menjawab kadang- kadang

sebanyak 9 orcng (24,3Vo) dan yang jawab tidak sebanyak l otang (2,7). Dapat

disimpulkan bahwasebelum dan sesudah melaksanakan tugas diwajibkan untuk

mengisi/menanda-tangani daftar hadir.

1 Tidak 4 10,8%

Jumlah 37 lo0%

NO Jawaban responden Jun ah Persentase (%)

1 Ya 27 72,9%

2 Kadang - kadang 9 24,3%

3 Tidak I

Jumlah 100%
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Tabel4.22

DISRIBUSI JAWABAN RESPONDEN BEDASARKAN MEMATUHI

ATIJRAN DISIPLIN KERJA MERASA ADA KETERPAKSAAN

Sumber: Hasil Jawaban Angket Tahun 2017 No.l7
Bedasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang

menjawab Ya sebanyak 31 orang (83,7Vo) dan yang menjawab kadang- kadang

sebanyak 4 orang (10,8%) dan yang jawab tidak sebanyak 2 orcng (5,4Yo)' Hal

ini menggambarkan bahwa para pegawai mematuhi aturan disiplin kerja tampa

merasa adanya keterPaksaan,

Tabel 4.23

DISRIBUSI JAWABAN RESPONDEN BEDASARKAN MEMPEROLEII

PENGHARGAAN SETELAH MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI

Bedasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang

menjawab Ya sebanyak 10 orang (2'1,0%) dan yang menjawab kadang- kadang

NO Jawaban responden Jumlah Persentase (o/o)

I Ya 31 83,7%

2 Kadang - kadang 4 to,8%

3 Tidak 2 5,4%

Jumlah 3t 7OOV"

DENGAN ATURAN DISIPLIN KERJA

NO Jawaban responden Jumlah Persentase (o%)

1 Ya 10 27,0%

2 Kadang - kadang 24 64,8%

3 Tidak 3 8,1%

Jurnlah ra0%

Sumber: Hasil Jawaban Angket Tahun 2017 No.l8
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sebanyak 24 orang (64,8%) dan yang jawab tidak sebanyak 3 orang (8'1%)'

Hal ini menunjukkan bahwa penghargaan tidak di dapatkan setelah

melaksanakan tugas sesuai den'gan aturan disiplin kerja dihmapkan kepada

pimpinan untuk lebih meningkatkan lagi Inotivasinya yang diberikan kepada

pegawai supaya kinet'anya lebih efektif.

4. Pembahasan / Analisis data

Dalam menguji benar tidaknya hipotesis yang diajukan' maka

dilakukan pengujian dengan menggambarkan secara kuantitatif dari kedua

variabel yaitu mengolah data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket

kepada responden.

Dalam melakukan analisis ini, hasil jawaban angket dari responden

dituangkan dalam bentuk tabulasi jawaban responden, sebagai berikut :

Tabel4.24

TABULASI DAN NILAI JAWABAN RESPONDENTERIIADAP
VARIABEL BEBAS (X) PENGARUII ]\{OTIVASI PIMPINAN

NO
Nilai Data Jawaban Responden Menulut Nomor Pertanyaan Jumlah

I 2 3 4 5 6 7 8 9

(1) (2) (3) (4) (s) (6) (7) (8) (e) (10) (11)

I J -l J 1 .J J 3 J -t 27

2 J 3 3 3 3 J J 3 27

t 3 J 1 J 1 3 J 3 3 27

4 t 3 5 3 J 3 J 3 J 27

5 J J J 3 J J 3 3 3 27

6 1 3 3 3 3 J J 3 3 27

J 1 3 J t 3 J 3 3 2'7

8 3 J 3 -) J 3 3 J 3 27

9 3 3 3 1 -t 3 3 3 3 27

Bersambung
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Sambungan tabel 4.24

10 J 3 3 J 2 2 1 2 3 22

11 J 3 2 3 J 3 3 2 2 24

t2 3 2 3 3 J 3 2 3 J 25

13 2 3 2 2 _-t I J 3 -t 22

t4 3 3 3 2 2 -t 2 2 3 23

t5 J J 3 3 J 3 3 J 3 27

t6 J 2 J 3 J 2 2 J 2 23

l7 J J J 3 -t 3 3 3 J t1

18 3 J 3 1 3 3 2 2 2 24

1,9 J J t -t J 3 J 3 27

20 J ) 2 2 -t 2 1 J 3 21

21 3 J J t t -t 3 3 3 27

)', 3 2 1 t -t 2 I 2 3 20

23 3 t 1 -t J 3 3 3 3 27

24 .t 3 3 t 3 3 1 3 J 1'1

25 3 3 3 3 3' -t J 3 J 27

26 t 2 t 3 J J J 1 26
,,1 J J 3 t t J J 3 27

28 J J 2 t 1 1 J 2 J 21

29 -t -1 t J J 3 J J t 27

30 '\ 2 2 t I 1 J J J 21

3l 3 J 3 t 3 3 J 2"1

32 J J J J 3 3 3 3 J 27

JJ 3 J 3 J 3 3 3 3 J 27

34 3 J 3 J 3 3 3 3 3 27

35 J J J 3 3 3 J t J 27

36 1 2 J 3 2 .) 3 -t t 23

3 2 3 3 t 3 3 3 3 24

Jumlah XX 940
Sumber : Hasil Rangkuman Angket Variabel BebasTahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jawaban nilai tertinggi

respondent adalah 27 dan nilai jawaban terendah adalah 20. Nilai tersebut

dapat dipergunakan untuk margklarifikasikan data dengan mencari jejak

pengukuran (R) terlebih dahulu. Adapun rumus untuk nilai R sebagai berikut :
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R : Nilai Tertinggi - Nilai Terendah

R:27-20

R:7

Setelah jarak pengukuran R diketahui, maka dapat dicari lebar interval

(I) dengan rumus sebagai berikut :

Ri=-- larak interval

.7"3

Dibulatkan menjadi : 3

. Berdasarkan nilai I maka dibuat kategori tersebut dalam bentuk tabel'

sebagai berikut.

Tabel 4.25

DISTRIBUSI FREKWENSI JAWABAN BERDASARKAN VARIABEL

X (MOTIVASI PIMPINAN)

NO Uraian Jumlah Persentase (%)

1 Tinggi (26 >) 24 64,80./o

2 Sedang (23-25) 7 18p%

t Rendah (20-22) 6 16,2%

Jumlah 37 100o/o

Sumber : Hasil Jawaban Responden 
'[/ariabel 

Bebas Tahun 20]7
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Berdasarkan jawaban dari hasil tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa

pengaruh Motivasi pimpinan terhadap efektivitas ke{a pegawai pada kantor

camat nibong Kabupaten Aceh Utara dalarir kategori tinggi. Hal ini terbukti

dari distribusi penggolongan yang telah dilakukan berdasarkan rangkurnan

jawaban angket clari variabel bebas tersebut sebanyak 24 otang (64,8%),

meskipun masih ada yang mengatakan bahwa pengaruh Motivasi pimpinan

terhadap efektivitas kerja pegawai pada kantor camat nibong sedang tetapi

jumlahnya sedikit. Dapat disimpulkan bahwa tingkat Motivasi pimpinan

berada padi kategori sedang.

Tabel4.26
TABULASI DAI\ NILAI JAWABAN RESPONDEN

TERHADAPVARIABEL TERIKAT (D EFEKTWITAS KERJA
PEGAWAI

No Nilai Jarvaban Responden Menurut Nomor Pertanyaan
Jumlah

Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1) Q\ (3) (4) (5) (6) (7\ (8) (e) (10) (11)

I 3 3 3 3 3 J J J 3 27

2 3 3 J J 1 3 3 3 3 25

3 2 2 J 3 J J 2 2 J 23

4 3 3 3 3 J J J 3 2 26

5 1 3 3 J I 2 3 J 2 21

6 J .J J 3 3 3 3 J 2 26

7 3 J 2 2 3 1 2 3 2 21

8 2 3 J J 3 J t J 2 25

9 J 3 3 3 ) 2 2 J 2 23

l0 I 2 2 1 J 1 2 3 J 18

11 1 2 2 2 2 2 2 3 2 18

t2 1 3 t J 3 1 J 2 2 24

IJ J 3 1 1 1 J 3 2 2 19

14 3 3 3 2 3 J J 3 3 26

15 3 2 2 2 J 2 J 3 2 22

Bersambung
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Sambungan tabel 4.26

Si*t", , n^it no"gt"man Angket Variabel Teriknt Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jawaban nilai tefiinggi

respondentadalah2.Tclannilaijawabanterendahadalah|].Nilaitersebut

dapat dipergunakan untuk mengklarifikasikan data dengan mencari jejak

pengukuran (R) terlebih dahulu. Adapun rumus untnk nilai R sebagai berikut :

R = Nilai Tertinggi - Nilai Terendah

R=21 -17

R: 10

to J 2 2 l 2 1 3 3 2 21

17 J 2 3 3 2 2 1 1 20

18 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17

l9 t J 3 3 2 3 J 3 2 25

20 2 2 3 2 2 3 3 1 19

21 I J 2 3 2 3 3 J I 21

22 J 3 3 J 1 J 3 3 2 24

23 J 3 3 3 J .J 3 J 2 26

24 J 3 3 3 3 3 J 3 2 26

25 J 3 J 1 3 J 3 2 24

26 J t 3 3 2 J 3 3 2 25

27 3 2 2 3 -) 3 J 2 24

28 I 3 3 2 1 2 3 3 2 20

29 1 3 3 3 1 2 3 3 2 21

30 I 3 3 3 1 3 2 3 2 21

3l 2 3 3 1 2 3 3 2 20

32 I 3 3 3 1 2 3 3 2 2l

33 2 I 3 1 3 2 2 3 r8

34 3 3 3 3 3 l 3 3 3 2'7

35 3 J .l 3 3 3 3 3 3 2'7

36 2 3 I 2 I 3 3 71

37 J 3 2 3 3 3 2 3 3 25

.]umlah XX 6JJ
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Setelah jarak pengukuran R diketahui, maka dapat dicari lebar interval

(I) dengan rumus sebagai berikut :

Jarak interval

10
"3

i : 3,3i

Dibulatkan menjadi : 4

Berdasarkan nilai r, maka dibuat kategori tersebut dalam bentuk tabel,

sebagai berikut :

Tabel 4,27

DISTRIBUSI FNEKWENSI JAWABAN BERDASARKAN VARIABEL

Y@T'EKTTVITAS KERJA PEGAWAD

Sumber : Hasil Jawaban Responden Variabel Terikat Tahun 2017

Berdasarkan jawaban dari hasil tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa

efektivitas kerja pegawai Pada kantor camat nibong Kabupaten Aceh Utara

tergolong sedang . Hal ini terbukti dari distribusi penggolongan yang telah

dilakukan berdasnarkan rangkuman jawaban angket dari variabel terikat

tersebut sebanyak 13 orang menjawab tinggi (35,1%), 14 orang menjawab

sedang (37,8%), sedangkan 10 orang menjarvab rendah (27 ,0%).

NO Uraian Jumlah Persentase (7o)

1 Tinggi (2s >) 13 35,1o/o

2 Sedang (21-24) 14 37,8%

J Rendah (17-20) 10 27 .0o/o

Jumlah 37 t00%
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Selanjutnya dibuat tabel perhitungan nilai yang bertujuan untuk dapat

mencmi perhitungan rumus Koefisien Korelasi Product Moment sebagai

berikut

Tabel 4'28

PERHITUNGAN ANTARA VARIABEL BEBAS (X) PENGARUIT

MOTIVASI PIMPINAI\ TERIIADAP EFEKTIVITAS KERJA

PEGAWAI UNTUK AI\ALISA PRODUCT MOMENT

NO X Y * Y2 XY
(1) (z',) (3) (3) (4) (5)

1 27 27 729 729 729

2 27 25 729 625 675

27 23 729 529 6Zt

4 27 26 729 676 702

5 27 zt 729 44r s67

6 27 26 729 676 702

7 27 2L 729 441 567

8
,>-7 25 729 625 675

9 27 23 729 529 627

10 22 18 484 324 396

1i 24 18 576 324 432

12 25 24 625 576 600

13 22 79 484 361 4ra

l4 23 26 s29 676 598

t5 27 22 729 484 594

16 23 ZT 529 44L 483

17 27 20 729 400 540

18 24 T7 576 289 408

19 27 25 729 625 675

20 2T L9 44r 361 399

21 27 ?\ 729 44t s67

22 20 24 400 s76 480

23 26 729 676 702

24 27 26 729 676 702

25 24 729 576 648

26 26 25 676 625 650

27 24 729 576 648

28 2I 70 44t 400 420

29 27 21" 729 44L 567

30 27 2T 441- 44't" 44I

Bersambung
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Sambungan tabel 4.28

a, Korelasi Product Moment

Dari hasil perhitungan pada data diatas, maka selanjutnya hasil tersebut

disajikan untuk mendapatkan ada tidaknya peranan variabel bebas (motivasi

pimpinan) terhadap variabel terikat (efektivitas keq'a pegawai) yang diajukan

rlengan menggunakan rumus korelasi Product Moment oleh Karl Person:

Diketahui :

r :37

IX :e40

tY :833

IX :24074

tf :teoe7

zrY :21,269

Kemudian dituangkan dalam rumus korelasi product moment dari Karl

Person dalam Sugiyono (2014'212) sebagai berikut:

31 27 20 729 400 540

32 27 ?I 779 44L 567

33 27 18 729 324 486

34 27 27 729 779 729

35 27 27 729 729 729

36 23 t7 529 289 391

24 25 576 625 600

38 :x940 tY833 ,.*zcotq ,.ftsost ,rY21269
Sumber: Hasil Jawaban Angket Tahun 2017-
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ntxy - (Xr)(Xy)
' -Y= 

J (JrDA - (>x)2 ) (nLY' - (L.';2 ))

786953 - 783020
'-v= 

J@lo;r,B - 883600)(706soe - 693889)

3933
Tx!=

3933

"- 190652600

3933
'xy= 9521L65

rry:O,4130

Dari hitungan diatas, diperoleh nilai rxy dihitung sebesar 0,4130maka

bila di bandingkan r tabe!...dimana tabel taraf signifikan 5o/o dengan n: 37

adalah 0,325.Dengan demikian nilai rxy dihitung lebih besar dari r tabel yaitu

0,4130> 0,325 ini menunjukkan ada hubungan antara variabel X (pengaruh

motivasi pimpinan) terhadap variabel Y (efektivitas kerja pegawai)'

Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya hubungan itu, maka

dapat digunakan tabel berikut :

Tabel4.29

PEDOMAN UNTUK MEMBERIKAN INTERPRETASI KOEFISIEN
KORTLASI

N Interval Koefisien Tingkat Hubungar

0,00-0,199 Sangat Rendah

Tx!=
37(2r26e) - (e4o)(833)

@zq - eqgD, zz (tgoe7) - (833)'z)

(7138)(r2700)

Bersambung
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Sambungan tabel 4.29

2 0,20-0,399 Rendah

3 0,40-0,599 S edang

4 0,60-0,799 Kuat

5 0,80-1,000 Sangat kuat

Sumber : Sugiyono 2014

Dari hasil perhitungan Korelasi Product Moment diatas' maka diperoleh

hubungan variabel x (pengaruh rnotivasi pimpinan) terhadap variabel y

(efektivitas kerja pegawai) pada kantor camat nibong Kabupaten Aceh Utara

yaitu memiliki hubungan yang sedang. Ini terbukti bahwa hasil dari

perhitungan Korelasi Product Moment berada diantara 0,40 - 0,599yaitu

0,4130 yang menandakan pada hubungan yang sedang.

b. Uji Signifikan (t)

Selanjutnya untuk menguji tingkat signifikan antara variabel bebas

dengan variabel terikat adalah dengan menggunakan rumus uji signifikan (t)

yaitu :

blnl'
^lT=7

0,4130^/17 - 2

0,4130{!l

1 - (0,4130)2

1. - (0,4\30)2
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0,4130. (5916)

0,41302,(se1,6)t-
,ldgTe43I

2443308
" - 0,93.07

t :2,682

Dengan demikian dapat diketahui bahwa t hitung > t tabel' yaitu

2,682> 1,697. Oleh karena itu terdapat hubungan yang signifikan antara

variabel X (Pengaruh motivasi pimpinan) terhadap Variabel'Y ( efektivitas

kerja pegawai).

c. Uji Determinasi

Selanjutnya untuk mengetahui besamya persentase (%) pengaruh

rnotivasi pimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai di kantor camat nibomg

Kabupaten Aceh Utara adalah dengan menggunakan rumus determinasi yang

dikemukakan oleh Sugiyono sebagai berikut :

D: 12 x i 0092o

D-(0,4130)2x100%

D=0,170596x100%

D : 11,05%

1 - 0,r70569
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Dari hasil perhitungan tercebut diatas dapat dinyatakan bahwa besamya

persentase pengaruli motivasi pimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai di

kantor camat nibomg Kabupaten Aceh Utara adalah sebesar 17,O57osementara

sisanya sebesar 82,95 % adalah faktor - faktor lain yang mempengaruhi

efektivitas kefa.

b. Uii Regresi Linear

Untuk mengetahui pengaruh motivasi pimpinan (x) dengan efektivitas

kerja pegawai (y) yang secara teoritis terdapat hubungan fungsional, maka

digunakan rumus Regresi Linear sebagai berikut :

Y:a+bx

* nlx2 -(lx)2

, (nXxy)(Xx)(Xy)
t1 :4" nlxz -(lx)z

Maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut :

IX

IY

:940

:x' -24074

tYt :19ogl

>xY :21269
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Kegunaan dari uji regresi linear adalah untuk menentukan pengaruh

perubahan vaiabel bebas (X) motivasi pimpinan terhadap variabel terikat (Y)

efektivitas kerja pengawai yang secara teoritis terdapat hubungan fungsional

oleh karena itu digunakan rumus regresi linear sebagai berikut :

(|y)(Ix') - (|x)(Xxy)
a= nlx2 - (\x)2

(833) (2 407 4) - (e 40) (2126e)
a=

37(24074) - (940)2

20053642 - 19992860
889739 - BBB3600

60782* 
6139

a = 9,90

Dan selanjutnya mencari nilai b dengan menggunakan rumus sebagai

bedkut :

b:
(nXxv)(xx)(Iy)

b=

nlx2 - (lx)2

37 (2L26e) - (e4o)(833)

37 (24074) - (940)2

786953 - 783020b-
890738 * 883600

3933b*
7138
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b = 0,550

Setelah harga a dan b diketahui yaitu 9,90 dan 0,550 maka persamaan

maternatis regresi linear variabel bebas (X) motivasi pimpinan terhadap

variabel terikat (Y) efektivitas kerja pegawai dapat dirumuskan sebagai

berikut:

Y:9,90+0,ss0(x)

Sesuai dengan distribusi nilai jawaban responden diketahui nilai tertinggi

adalah 27 dan nilai terendah adalah 20, dengan demikian kecenderungan

perubahan nilai variabel terikat (Y) efektivitas kerja pegawai dapat diketahui

dengan cara sebagai berikut :

1. Untuk variabel terikat (x) tertinggi (27)

Y-a+b(x)

Y:9,90 + O,55O (21)

Y=9,90+14,85

Y --24,15

2. Untuk variabel terikat (x) ierendah (20)

Y:a+b(x)

y : 9,90+ 0,550 (20)

Y: 9,90 + 1l

Y - 20,9
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Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh hasil regresi linear nilai

variabel terikat tingkat maksimum (27) adalah 24,75 nilai minimumnya (20)

adalah20,9.

Gambar 4.1

GRAFIK GARIS REGRESI LINEAR SEDEREANA PENGARUH

MOTIVASIPIMPINAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA
PEGAWAI

Y = 9,90 + 0,550 (x)

24,7

10 20 27 30

Setelah harga diketahui yaitu a: 24,75 danb:20,9 dengan demikian

berdasarkan gambar diatas tingkat pengaruh Motivasi pimpinan terhadap

efektivitas kerja pegawai pada kantor camat nibong kabupaten Aceh Utara Y :

24,7 5+20,9(X). Dari grafik regresi linear diatas menunjukkan bahwa kenaikan

variabel (x) dari 20 ke 27 akan memberikan pengaruh kepada variabel (y)

dengan peningkatan dari 24,75 ke 20,9.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah di kemukakan diatas, dapat ditemukan beberapa

hasil dari penelitian ini, baik berupa masalah berkaitan secara teoritis maupun

masalah praktis dengan judul penelitian pengaruh motivasi pimpinan terhadap

efektivitas kerja pegawai pada kantor camat nibong Kabupaten Aceh Utara.

Dari hasil penelitian yang didapat dari lapangan penelitian, peneliti menarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Motivasi pimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai pada kantor camat

nibongKabupaten Aceh Utara berada dalam tingkatan tingg. (64,8%)

yang ditemukan dari jaw-aban masing-masing responden.

2. Efektivitas kerja pegawai pada kantor camat nibong Kabupaten Aceh

Utara berdasarkan uji statistik yang dilakukan adalah berada dalam

kategori tinggi (35,1%). /lt, t 7
3. Berdasarkan hasil uji korelasi product moment yang digunakan dapat

dijelaskan bahwa motivasi pimpinan terhadap efektivitas kerja

pegawaiada hubungan antara keduanya, Motivasi pimpinan terhadap

efektivitas keda pegawai masih di kategorikan sedang yaitu 0,41 30.

4. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan uji

regresi linear sederhana tersebut diatas maka diperoleh a:9,90 danb:

0,550. Selanjutnya hasil dari nilai tersebut dimasukkan kedalam uji

Y:a+b (x). Maka untuk hasii persamaan regresi linear sederhana variabel

'75
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bebas (motivasi pimpinan) terhadap variabel terikat (efektivitas kerja

pegawai) adaiah Y = 9,9G1-0,550(X). Dalam hal ini dinyatakan apabila

motivasi pimpinanditingkatkan sampai nilai maksimal 27 maka tingkat

efektivitas kerja pegawaiakan naik menjadi 24,7 49'

5. Persentase besarnya pengaruh motivasi pimpinan terhadap efektivitas

kerja pegawai pada kantor camat nibongKabupaten Aceh Utara

ditemukan hasilnya sebesar 17,05% yang berarti 82,95% lag;t efektivitas

kerja pegawai dapat meningkat karna adanya faktor-faktor lain"

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas' peneliti memberikan saran

berkaitan dengan Pengaruh amotivasi pimpinan terhadap efektivitas kerja

pegawai pada kantor camat nibong Kabupaten Aceh Utara, sebagai berikut :

1. Pengaruh motivasi pimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai pada

kantor camat nibongKabupaten Aceh iJtara dinilai sendah, hal ini

hendaknya diharapkan kepada pimpinan unhrk meningkatkan lagi

motivasi terhadap pegawai agar semangat kerja pegawai lebih meningkat'

2. Berdasarkan perhitungan persentase antara variabel. x (motivasi

pimpinan) terhadap variabel y (efektivitas ke{a pegawai) pada kantor

camat nibong Kabupaten Aceh Utara sisanya masih tergolong sedang

terlalu besar itu dikarenakan adanya faktor-faktor lain yarrg

mempengaruhi motivasi pimpinan. Faktor-faktor tersebut dapat bempa

dari faktor intemal maupun ekstemal, maka dari itu faktor-faktor tersebut

perlu lebih diperhatikan lagi apa-apa saja yang mempengaruhinya' Maka



diharapkan efektivitas kerja pegawai dapat berjalan dengan baik sesuai

apa yang diharapkan pada suatu instansi pemerintah atau organisasi

tersebut.
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