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ABSTRAK 

 

 

AGUS SALIM. Pengaruh Pemahaman Tupoksi Terhadap produktivitas kerja 

Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. (Dibimbing Oleh Ihyani Malik dan 

Haerana) 

 

Produktivitas kerja merupakan suatu sikap mental yang selalu mempunyai 

pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari pada hari kemarin 

dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh pemahaman tupoksi terhadap produktivitas kerja 

pegawai  di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.  

 

Penelitianinimenggunakanjenispenelitiankuantitatifdengantipepenelitian 

survey yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan kabupaten Gowa selama 2 bulan 

pada tahun 2019..Adapun sampel untuk penelitian ini adalah simple random 

sampling dengan jumlah sampel sebanyak 40 sampel. 

 

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden memiliki 

pemahaman tupoksi yang baik yaitu sebanyak 23 responden (57,5%) dan hanya 

17 responden (42,5%) yang kurang. Selain itu, sebagian besar responden 

produktifitas kerja pegawai yang baik yaitu sebanyak 21 responden (52,5%), dan 

hanya 19 responden (47,5%) yang kurang baik. Berdasarkan uji pearson Chi 

Square diperoleh nilai hitung ρ = 0,002 lebih kecil dari α = 0,05. Kesimpulan: ada 

pengaruh pemahaman tupoksi terhadap produktifitas kerja pegawai di Kantor 

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Saran : Dinas Pendidikan kabupaten Gowa 

sebaiknya mengoptimalkan layanan pendidikan dan memperhatikan tupoksi dari 

masing-masing pegawai, sehingga alur pelayanan akan mudah di pahami oleh 

masyarakat dan orang-orang yang membutuhkan layanan di dinas pendidikan 

Kab. Gowa. 

 

Kata kunci: Tugas pokok dan fungsi, Produktivitas kerja, Pegawai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Musanef (2009:5) pegawai adalah orang-orang yang 

melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan 

tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Sedangkan menurut Robbins 

(Perilaku Organisasi, Edisi 10 : 2006) pengertian pegawai adalah “orang 

pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau 

tidak, berdasarkan kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang 

ditetapkan oleh pemberi kerja”. 

Dinas Pendidikan kabupaten  Gowa merupakan salah satu instansi 

pemerintahan  yang bergerak  di bidang pendidikan. Sesuai dengan Undang-

Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan prinsip 

akuntabilitas, efisiensi, dan  eksternalitas, serta kepentingan strategis 

nasional. Adapun tugas pokok dan fungsi atau tupoksi yaitu : tugas pokok 

adalah mengatur pelaksanaan urusan pendidikan  sesuai wilayah kerja, agar 

berjalan lancar dan sesuai program dari pusat. Adapun fungsinya ialah 

Pertama ssebagai perumus kebijakan tehnik dibidang pendidikan, kedua 

sebagai penyelenggara umum di bidang pendidikan, ketiga ialah sebagai 

pembina, pelaksana, dan pengembangan tugas di bidang pendidikan. Selain 
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itu, dinas pendidikan juga berfungsi mengatur penempatan guruyang 

bertugas.  

Dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja PNS bukan 

hanya dari masalah jumlah  hari kerja saja.namun juga dilakukan dengan 

pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama yag nantinya diharapkan 

dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja pegawai. Dalam suatu 

organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor , baik faktor internal 

maupun faktor eksternal yang timbul pada organisasi. Oleh sebab itu 

timbulnya motivasi kerja dalam diri pegawai berbeda antara pegawai yang 

satu dengan yang lain, perbedaan itu tidak hanya pegawai yang memiliki 

tugas atau jabatan yang berbeda, akan tetapi juga antara pegawai yang bekerja 

di bagian atau biang yang sama.  

Namun  yang menjadi fokus masalah dalam proposal  ini yaitu 

terdapatnya insikronisasi  terhadap  pekerjaan  yang  dilakukan oleh para 

pegawai. Dimana belum terlihat  pelaksanaan tugas  antar bagian-bagian 

/seksi-seksi  dalam struktur kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten  Gowa 

sesuai dengan tugas pokok masing-masing pegawai yang telah diatur dalam 

peraturan Daerah kabupaten Gowa no. 11 Tahun 2016 tentang pembentukan 

dan susunan perangkat daerah .  Hal ini diperkuat dengan tidak  adanya alur 

kerja yang terarah terhadap    tugas masing-masing seksi/bidang.Demikian  

pula hanya dengan  belum adanya yang menjelaskan tahapan/prosedur kerja 

suatu hal /  urusan  yang disertai alokasi waktu pengerjaannya. Disamping itu 
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juga,upaya  untuk meningkatkan produktivitas kerja  para pegawai bukan 

hanya masalah jumlah hari kerja saja. Namun juga dilakukan dengan 

melakukan pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama. Temuan ini 

bukan berarti di negara kita tidak terjadi, tetapi  fenomenadan realita 

membuktikan bahwa itu ada di Indonesia. Pemahaman tupoksi pegawai di 

instansi pemerintahan  Indonesia masih rendah yang berdampak pada 

rendahnya produktifitas kerja yang di alami oleh para pegawai. Sehingga 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  kepada pegawai di Kabupaten 

Gowadalam hal ini Para Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka adapun rumusan masalah 

dalam  penelitian ini adalah apakah ada  pengaruh pemahaman tupoksi 

terhadap produktivitas kerja di DinasPendidikan Kabupaten Gowa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Tupoksi terhadap 

Produktivitas Kerja Pegawai  di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. 
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D. Manfaat  Penelitian    

1. Secara  Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi 

pengembangan konsep Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam bidang 

ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia yang dimana dalam hal ini 

tentang pengaruh pemahaman tupoksi  terhadap produktivitas kerja  

pegawai dinas pendidikan kabupaten Gowa. 

2. Secara  Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 

kepada Pemerintah Kabupaten Gowa dalammemahami tugas pokok dan 

fungsinya masing-masing danproduktivitas kerja pegawai serta mampu 

menjadi bahan pertimbangan agar dapat menjadi lebih baik kedepannya 

khususnya bagi peneliti dan pembaca. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten 

Gowa 

1. Pengertian Pemahaman 

Pemahaman berasal dari kata “Paham” yang mempunyai arti mengerti 

benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami 

(Em, Zul, Fajri, dan Ratu Apilia Senja, 2008). Menurut Gardner dalam 

(Minggi, 2010) mengemukakan bahwa pemahaman adalah salah satu aspek 

dalam belajar yang digunakan sebagai dasar menegmbangkan model 

pembelajaran dengan memperhatikan indikator pemahaman.  Selain sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan, ada yang lebih mendasar, yakni pemahaman. 

Dan pemahaman ini  justru yang menentukan pengembangan 

sikap,keterampilan, dan pengetahuan seseorang dalam hidupnya. Tanpa 

pemahaman, maka sikap, keterampilan, dan pengetahuan tak akan mungkin 

berkembang secara berkelanjutan.  

a. Pengembangan Sikap 

Mengembangkan sikap merupakan bagian kecil namun penting 

untuk dilakukan oleh mereka yang sedang berburu keberhasilan. Sebab 

sebuah keberhasilan tidak pernah datang dengan sendirinya. Akan tetapi 

dilatar belakangi oleh tiga faktor utama, yang antara lain adalah : sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Dari pengertian diatas, bahwa sikap 

adalah suatu isyarat yang dipancarkan kepada orang lain, untuk 
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menunjukkan bagaimana kita mengelola diri, orang lain, pekerjaan, waktu, 

masalah, situasi yang dapat dilihat dan dibaca orang lain melalui tindakan, 

ucapan, perbuatan, dan perilaku kita sehari-hari. Dengan demikian sikap 

kita mewakili kepribadia kita yang sesungguhnya. 

b. Keterampilan 

Keterampilan berasal dari kata terampil yang berarti cakap, mampu, dan 

cekatan. Iverson (2001) mengatakan keterampilan membutuhkan pelatihan 

dan kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang dapat lebih membantu 

menghasilkan sesuatu lebih bernilai dengan lebih cepat.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan secara langsung 

menurut widyatun (2005), yaitu : 

1. Motivasi  

Istilah motivasi berasal dari kata lain “movere” yang berarti 

dorongan atau menggerakkan. Motivasi mempersoalkan 

bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi agar bekerja 

mencapai tujuan yang ditentukan (Malayu S>P Hasibuan, 2006). 

Pada dasarnya seorang bekerja karena keinginan memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Dorongan keinginan pada diri seseorang 

dengan orang yang lain berbeda sehingga perilaku manusia 

cenderung beragam di dalam bekerja. 

Menurut Vroom dalam Ngalim Purwanto (2006: 72), 

motivasi mengacu kepada suatu proses mempengaruhi pilihan-

pilihan individu terhadap bermacam-macam bentuk kegiatan yang 
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dikehendaki. Kemudian John P. Campbell, dkk mengemukakan 

bahwa motivasi mencakup di dalamnya arah atau tujuan tingkah 

laku, kekuatan respon, dan kegigihan tingkah laku. Di samping 

itu, istilah tersebut mencakup sejumlah konsep dorongan (drive), 

kebutuhan (need), rangsangan (incentive), ganjaran (reward), 

penguatan (reinforcement), ketetapan tujuan (goal setting), 

harapan (expectancy), dan sebagianya.  

Merupakan sesuatu yang membangkitkan keinginan dalam 

diri seseorang untuk melakukan berbagai tindakan. Motivasi inilah 

yang mendorong seseorang bisa melakukan tindakan sesuai 

dengan prosedur yang sudah diajarkan. 

2. Pengalaman 

Merupakan suatu hal yang akan memperkuat kemampuan 

seseorang dalam melakukan sebuah tindakan (keterampilan). 

Pengalaman memabngun seseorang untuk bisa melakukan 

tindakan-tindakan selanjutnya dikarenakan sudah melakukan 

tindakan-tindakan di masa lampaunya.  

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan 

pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari 

pendidikan formal maupun nonformal atau bisa diartikan sebagai 

suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah 

laku yang tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan 

yang relative tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, 
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pemahaman dan praktek (Knoers & Haditono, 2009 dalam Asih, 

2012). Purnamasari (2011) dalam Asih (2012) memberikan 

kesimpulan bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman 

kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal 

diantaranya: mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan, dan 

mencari penyebab munculnya kesalahan. Pengalaman kerja 

seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah 

dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi 

seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin 

luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil melakukan 

pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam 

bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Abriyani 

Puspaningsih, 2004). Murphy dan Wrigth (2006) dalam Sularso 

dan Naim (2009) memberikan bukti empiris bahwa seseorang 

yang berpengalaman dalam suatu bidang subtantif memiliki lebih 

banyak hal yang tersimpan dalam ingatanya. 

 

3. Keahlian  

Keahlian yang diniliki seseorang akan membuat terampil 

dalam melakukan keterampilan tertentu. Keahlian akan membuat 

seseorang mampu melakukan sesuatu seduai dengan yag sudah 

diajarkan.  
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c. Pengetahuan  

Ada banyak ahli yang mendefenisikan pengetahuan, Salam (2008), 

mengemukakan bahwa pengetahuan ialah apa yang diketahui atau hasil 

pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil daripada : kenal, 

sadar, insaf, mengerti dan pandai. Menurut Oemarjoedi dalam Dulistiawati 

(2013), pengetahuan adalah faktor penentu bagaimana manusia berpikir, 

merasa dan bertindak. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang menurut 

Notoatmojo (2003),yaitu : 

a) Umur  

Umur sangat erat hubungannya dengan pengetahuan 

seseorang, karena semakin bertambah usia maka semakin banyak 

pula pengetahuannya. 

b) Pendidikan 

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang 

direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, 

kelompok masyarakat sehingga mereka memperoleh tujuan yang 

diharapkan. 

c) Sumber Informasi  

Informasi adalah data yang telah diproses kedalam suatu 

bentuk yang mempunyai arti bagi di penerima dan mempunyai 

nilai nyata dan terasa bagi kepuasan saat ini atau kepuasan 

mendatang. 
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2. Pengertian tugas pokok dan fungsi 

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus 

bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam 

suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk 

menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi 

suatu organisasi. 

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang 

dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas 

tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan 

kemampuan dan tuntutan masyarakat. 

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang 

saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-

undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan 

fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. 

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas 

adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi yang 

memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau 

organisasi demi mencapai tujuan tertentu. 

a) Tugas Pokok 

Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan 

sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan 

yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan 

sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Berdasarkan definisi tugas di atas, 
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dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau 

kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam 

sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup 

atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu 

Definisi tugas menurut para ahli, yaitu :  

1) Dale Yoer dalam moekijat, “The Term Task is frequently used to 

describe one portion or element in a job” (Tugas digunakan untuk 

mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). 

2) Sementara Stone dalam Moekijat, mengemukakan bahwa “A task is a 

specific work activity carried out to achieve a specific purpose” 

(Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu). 

3) Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan 

spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary 

Miner dalam Moekijat, menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan 

pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. 

4) Sedangkan menurut Moekijat, tugas adalah suatu bagian atau satu 

unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan 

dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan 

yang lengkap. 
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b) Fungsi 

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 

merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang 

dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The 

Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal (Skripsi: “Analisis Kesesuaian 

Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat 

Pemerintah Kota Makassar”,2008), Fungsi merupakan sekelompok 

aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, 

pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.  

Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi 

fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu 

Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama 

lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing 

berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau 

pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi 

menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi 

adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. 

Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan 

fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan 

fungsi (TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang 

dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling 

berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk 

mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. 
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3. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  

Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi 

Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan. Sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, prinsip 

penyelenggaraan urusan pemerintah dibagi berdasarkan 4 prinsip, yaitu: 

1. Akuntabilitas 

Adalah pertanggunjawaban lembaga publik tehadap berbaagai 

macam kebijakan dan keputusan yang telah diputuskan dan diambil. 

Dalam hal ini pegawai yang berperan dalam lembaga publik harus bisa 

mempertangungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan baik itu 

dari segi tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang ditimbulkan, 

hingga berbagai macam hal negatif yang mungkin ditimbulkan dari setiap 

kebijakan yang akan diambil. 

2. Efisiensi  

Adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna 

pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-

tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara 

yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya 

dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara 

masukan dan keluaran yang diterima. 
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3. Eksternalitas  

Adalah mendefinisikan eksternalitas sebagai dampak dari 

keputusan seseorang pada orang lain tanpa melibatkan penerima dampak 

dalam proses pembuatan keputusan tersebut 

Urusan pendidikan dan kebudayaan yang ditangani pemerintah 

sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah, meliputi urusan pendidikan, dengan sub 

uusan; manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidikan dan tenaga 

kependidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra. 

Urusan pendidikan yang menjadi tangung jawab pemerintah 

Kabupaten/ Kota meliputi; 

a. Manajemen pendidikan 

 Pengelolaan pendidikan dasar 

 Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal 

b. Kurikulum 

Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia 

dini, dan pendidikan nonformal 

c. Pendidik dan  tenaga kependidikan 

Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah 

kabupaten/kota 

d. Perizinan pendidikan 

 Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselngggarakan oleh masyarakat 
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 Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformmal 

yang diselenggarakan oleh masyarakat  

e. Bahasa dan sastra 

Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah 

kabupaten/kota. 

 

B. Produktivitas Kerja 

1. Produktivitas 

Pengertian Produktivitas menurut Daryanto (2012:41), Produktivitas 

adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil (jumlah 

barang dan atau jasa yang diproduksi) dengan sumber (jumlah tenaga kerja, 

modal, tanah, energi, dan sebagainya) untuk menghasilkan hasil tersebut. 

Pengertian Produktivitas menurut Handoko (2011:210), Produktivitas 

adalah hubungan antara masukan-masukan dan keluaran-keluaran suatu 

sistem produktif. Dalam teori, sering mudah untuk mengukur hubungan ini 

sebagai rasio keluaran dibagi masukan. Bila lebih banyak keluaran diproduksi 

dengan jumlah masukan sama, produktivitas naik. Begitu juga, bila lebih 

sedikit masukan digunakan untuk sejumlah keluaran sama, produktivitas juga 

naik. 

Produktivitas merupakan faktor mendasar yang mempengaruhi 

performansikemampuan bersaing dalam industri konstruksi. Peningkatan 

tingkat produktivitasberelasi terhadap waktu yang dibutuhkan, khusunya 
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berasal dari penguranganbiaya yang dikonsumsi oleh pekerja bangunan 

(Ervianto, 2008). 

Menurut Ensyclopedia Britania yang dikutip oleh Sedarmayanti 

(2001:56) disebutkan bahwa produktivitas dalam ekonomi berarti rasio dari 

hasil yang dicapai dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 

sesuatu. Sedangkan menurut formulasi National Productivity Board (NPB) 

Singapore, dikatakan bahwa produktivitas adalah sikap mental (attitude of 

mind) yang mempunyai semangat untuk melakukan peningkatan perbaikan. 

Pengertian Produktivitas (Productivity) menurut Muchdarsyah 

Sinungan (2000:122), produktivitas sebagai hubungan antara hasil nyata 

maupun fisik (barang-barang atau jasa) dengan masukan yang sebenarnya. 

MenurutFormulasi National Productivity Board (NPB) Singapore 

dikutip oleh Sedarmayanti (2001:56) dikatakan bahwa “ Produktivitas adalah 

sikap mental (attitude of mind) yang mempunyai semangat untuk melakukan 

peningkatan perbaikan. Dengan adanya perbaikan itu diharapkan akan dapat 

menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan standar kehidupan 

usaha yang lebih tinggi”.Whitmore dalam Sedarmayanti  (2001:58) 

menyatakan bahwa:“ Productivity is a measure of the use of the reseources of 

an organization and is usually expressed as a ratio of the output obtained by 

the uses reseources to the amount of reseources employed”. 

Berdasarkan pengertian produktivitas diatas, secara umum 

produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai 

(output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). 
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Produktivitas juga merupakan ukuran prestasi produksi yang menggunakan 

usaha manusia sebagai tolak ukur, dan produktivitas juga dapat dinyatakan 

efisiensi yang mengubah sumber daya yang digunakan menjadi suatu 

komoditi atau jasa. 

2. Kerja 

Kerja adalah aktivitas yang dinamis dan bernilai, tidak dapat 

dilepaskan dari faktor fisik, psikis dan sosial. Nilai yang terkandung dalam 

kerja bagi individu yang satu dengan lainnya tidaklah sama. Nilai tersebut 

dapat mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam bekerja. 

Supriyadi Gering (2003)Kerja adalah beban, kewajiban, sumber 

penghasilan, kesenangan, gengsi, aktualisasi diri, dan lain lain.Kerja 

merupakan sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai profesi, sengaja 

dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Kerja dapat juga di artikan 

sebagai pengeluaran energi untuk kegiatan yang dibutuhkan oleh seseorang 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Dr. Franz Von Magnis di dalam Anoraga (2009 : 11), 

pekerjaan adalah “kegiatan yang direncanakan”. Sedangkan Hegel di dalam 

Anoraga (2009 : 12) menambahkan bahwa “inti pekerjaan adalah kesadaran 

manusia”. 

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pekerjaan 

memungkinkan orang untuk dapat menyatakan diri secara objektif kedunia 

ini, sehingga ia dan orang lain dapat memandang dan memahami kebenaran 

dirinya. 
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Supriyadi (2003) Kerja adalah beban, kewajiban, sumber penghasilan, 

kesenangan, gengsi, aktualisasi diri, dan lain lain. 

Dari beberapa definsi diatas dapat disimpulkan  bahwa kerja adalah 

suatu proses kegiatan yang dilakukan seseorang untuk bisa  mencapai suatu 

tujuan yang diinginkan oleh orang tersebut, tujuan tersebut seperti imbalan 

berupa uang atau barang. 

3. Produktivitas Kerja 

Produktivitas adalah sikap mental yang mementingkan usaha terus 

menerus untuk menyesuaikan aktivitas ekonomi terhadap kondisi yang 

berubah. Sikap mental untuk menerapkan teori serta metode-metode dan 

kepercayaan yang teguh akan kemajuan umat manusia (Ramayani,2004). 

Menurut Siagian (2002), produktivitas kerja adalah kemampuan 

memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang 

tersedia dengan menghasilkan output yang optimal, kalau mungkin yang 

maksimal. 

Dari definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa produktivitas kerja 

adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu 

kehidupan hari ini harus lebih baik dari pada hari kemarin dan hari esok harus 

lebih baik dari hari ini. Jika produktivitas kerja karyawan tinggi, maka 

karyawan mampu menunjukkan jumlah hasil yang sama dengan jumlah 

masukan yang lebih besar menghasilkan jumlah yang lebih besar dibanding 

dengan jumlah masukan. Sebaliknya jika produktivitas karyawan rendah 
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maka karyawan tidak mampu menghasilkan hasil atau produksi yang sama 

bahkan tidak mampu memenuhi target yang telah ditentukan oleh perusahaan. 

4. Prinsip- Prinsip Produktivitas Kerja  

Adapun Prinsip-prinsip produktivitas kerja adalah sebagai berikut:  

1) Apabila input turun, output tetap maka produktivitas meningkat.  

2) Apabila input turun, output naik maka produktivitas meningkat.  

3) Apabila input tetap, output naik maka produktivitas naik  

4) Apabila input naik, output naik dimana jumlah kenaikan output lebih 

besar dari kenaikan input. 

5) Apabila input turun, output turun dimana turunnya output lebih kecil dari 

turunya input (Wahyudi, 2010).  

5. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja  

Menurut Payaman J. Simanjuntak peningkatan produktivitas tenaga 

kerja merupakan sasaran yang strategis karena peningkatan produktivitas 

faktor-faktor yang lain sangat tergantung pada kemampuan tenaga manusia 

yang memanfaatkannya. Faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan 

perusahaan dapat digolongkan pada tiga kelompok: 

a) Menyangkut kualitas dan kemampuan fisik karyawan. Kualitas dan 

kemampuan karyawan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latihan 

motivasi kerja, etos kerja, mental dan kemampuan fisik karyawan yang 

bersangkutan.Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula 

tingkat produktivitas kerja. 

b) Sarana pendukung untuk meningkat produktivitas kerja 
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Produktivitas kerja perusahaan dapat dikelompokkan dalam dua 

golongan, yaitu: 

1) Menyangkut lingkungan kerja termasuk teknologi dan produksi,sarana 

dan peralatan produksi yang digunakan, tingkat keselamatankerja, serta 

suasana dalam lingkungan kerja itu sendiri 

2) Menyangkut kesejahteraan karyawan yang tercermin dalam 

sistempengupahan dan jaminan social serta jaminan kelangsungan kerja 

3) Supra sarana.Apa yang terjadi dalam perusahaan dipengaruhi oleh 

faktoreksternalnya, seperti sumber produksi, prospek pemasaran, 

perpajakandan lingkungan hidup. Peran manajemen sangat strategis 

untuk meningkatkan produktivitas dengan mengkombinasikan dan 

mendayagunakan semua saran produksi, penerapan fungsi manajemen, 

menciptakan sistem kerja, pembagian kerja dan penempatan tenaga 

kerja sesuai bidangnya serta menciptakan kondisi dan lingkungan kerja 

yang aman. 

Menurut Pandji Anoraga adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan adalah sebagai berikut : 

1. Motivasi 

Pimpinan organisasi perlu mengetahui motivasi kerja dari anggota 

organisasi (karyawan). Dengan mengetahui motivasi itu maka pimpinan 

dapat mendorong karyawan bekerja lebih baik. 
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2. Pendidikan 

Pada umumnya seseorang yang mempunyai pendidikan lebih 

tinggi akan mempunyai produktivitas kerja yang lebih baik, hal demikian 

ternyata merupakan syarat yang penting dalam meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan. Tanpa bekal pendidikan, mustahil orang 

akan mudah dalam mempelajari hal-hal yang bersifat baru di dalam cara 

atau suatu sistem kerja. 

3. Disiplin Kerja 

Disiplin kerja adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok 

yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala 

peraturan yang telah ditentukan. Disiplin kerja mempunyai hubungan yang 

sangat erat dengan motivasi, kedisiplinan dengan suatu latihan antara lain 

dengan bekerja menghargai waktu dan biaya akan memberikan pengaruh 

yang positif terhadap produktivitas kerja karyawan. 

4. Keterampilan 

Keterampilan banyak pengaruhnya terhadap produktivitas kerja 

karyawan, keterampilan karyawan dalam perusahaan dapat ditingkatkan 

melalui training, kursus-kursus, dan lain-lain. 

5. Sikap Etika Kerja 

Sikap seseorang atau kelompok orang dalam membina hubungan 

yang serasi, selaras, dan seimbang di dalam kelompok itu sendiri maupun 

dengan kelompok lain. Etika dalam hubungan kerja sangat penting karena 

dengan tercapainya hubungan yang selaras dan serasi serta seimbang 
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antara perilaku dalam proses produksi akan meningkatkan produktivitas 

kerja. 

6. Gizi dan Kesehatan 

Daya tahan tubuh seseorang biasanya dipengaruhi oleh gizi dan 

makanan yang didapat, hal itu akan mempengaruhi kesehatan karyawan, 

dengan semua itu akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan. 

7. Tingkat Penghasilan  

Penghasilan yang cukup berdasarkan prestasi kerja karyawan 

karena semakin tinggi prestasi karyawan akan makin besar upah yang 

diterima. Dengan itu maka akan memberikan semangat kerja tiap 

karyawan untuk memacu prestasi sehingga produktivitas kerja karyawan 

akan tercapai. 

8. Lingkungan Kerja dan Iklim Kerja  

Lingkungan kerja dari karyawan di sini termasuk hubungan kerja 

antar karyawan, hubungan dengan pimpinan, suhu serta lingkungan kerja, 

penerangan dan sebagainya. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan 

perhatian dari perusahaan karena sering karyawan enggan bekerja karena 

tidak ada kekompakan dalam kelompok kerja atau ruang kerja yang tidak 

menyenangkan. Hal ini akan mengganggu kerja karyawan. 
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9. Teknologi 

Dengan adanya kemajuan teknologi yang meliputi peralatan yang 

semakin otomatis dan canggih, akan dapat mendukung tingkat produksi 

dan mempermudah manusia dalam melaksanakan pekerjaan. 

10. Sarana Produksi 

Faktor- faktor produksi harus memadai dan saling mendukung 

dalam proses produksi. 

11. Jaminan Sosial 

Perhatian dan pelayanan perusahaan kepada setiap karyawan, 

menunjang kesehatan dan keselamatan. Dengan harapan agar karyawan 

semakin bergairah dan mempunyai semangat untuk kerja. 

12. Manajemen 

Dengan adanya manajemen yang baik maka karyawan akan 

berorganisasi dengan baik, dengan demikian produktivitas kerja karyawan 

akan tercapai. 

13. Kesempatan Berprestasi 

Setiap orang dapat mengembangkan potensi yang ada dalam 

dirinya, dengan diberikan kesempatan berprestasi, maka karyawan akan 

meningkatkan produktivitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

produktivitas kerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh produktivitas 

kerja karyawannya. Sedangkan produktivitas kerja karyawan sangat 

dipengaruhi oleh faktor etika kerja, lingkungan kerja, ketrampilan juga 
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faktor-faktor lain seperti pendidikan, pengupahan/gaji, motivasi, dan 

sebagainya. 

Untuk mengukur produktivitas kerja, diperlukan suatu indikator, 

sebagai berikut: 

a) Kemampuan 

Mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakantugas.Kemampuan seorang karyawan sangat bergantung 

padaketerampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka 

dalambekerja.Ini memberikan daya untuk menyelesaikan tugas-tugas 

yangdiembannya kepada mereka. 

b) Meningkatkan hasil yang dicapai 

Berusaha untuk meningkatkan hasil yang 

dicapai.Hasilmerupakan salah satu yang dapat dirasakan baik oleh 

yangmengerjakan maupun yang menikmati hasil pekerjaan 

tersebut.Jadi,upaya untuk memanfaatkan produktivitas kerja bagi 

masing-masingyang terlibat dalam suatu pekerjaan. 

c) Semangat kerja 

Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari 

harikemarin.Indikator ini dapat dilihat dari etos kerja dan hasil 

yangdicapai dalam satu hari kemudian dibandingkan dengan hari 

sebelumnya. 
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d) Pengembangan diri 

Senantiasa mengembangkan diri untuk 

meningkatkankemampuan kerja. Pengembangan diri dapat dilakukan 

denganmelihat tantangan dan harapan dengan apa yang akan dihadapi. 

Sebabsemakin kuat tantangannya, pengembangan diri mutlak 

dilakukan.Begitu juga harapan untuk menjadi lebih baik pada 

gilirannya akansangat berdampak pada keinginan karyawan untuk 

meningkatkankemampuan. 

e) Mutu 

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari 

yangtelah lalu.Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat 

menunjukkankualitas kerja seorang pegawai. Jadi, meningkatkan mutu 

bertujuanuntuk memberikan hasil yang terbaik yang pada gilirannya 

akansangat berguna bagi perusahaan dan dirinya sendiri. 

f) Efisiensi 

Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan 

keseluruhansumber daya yang digunakan.Masukan dan keluaran 

merupakan aspekproduktivitas yang memberikan pengaruh yang 

cukup signifikan bagi karyawan. 
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C. Kerangka Pikir 

Pemahaman tupoksi biasanya dilakukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan dengan mempehattikan kepentingan setiap pihak yang berkaitan 

dalam pelayanan pendidikan seperti halnya produktivitas kerja pegawai dinas 

pendidikan kabupaten gowa. 

Dalam pengaruh pemahaman tupoksi terhadap produktivitas kerja 

pegawai dinas pendidikan kabupaten gowa yang dimana sub variabel dalam 

penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu variabel (x) yang mempengaruhi 

variabel (y). Variabel (x) dalam penelitian ini tupoksi sedangkan variabel (y) 

yang dipengaruhi adalah produktivitas kerja. Dalam variabel mempengaruhi  
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Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir 

Produktivitas Kerja (Y) 

1. Kemampuan 
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D. Defenisi Operasional Variabel 

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka adapun operasional variabelnya 

adalah : 

Tabel 2.1 

Defenisioperasional 

N

o 
variabel 

Defenisi 

Operasional 

kriteria 

objektif 

1 Pemahaman tugas 

pokok dan fungsi 

(tupoksi) 

Sasaran utama atau 

pekerjaan yang 

dibebankan kepada 

organisasi untuk 

dicapai dan 

dilakukan. 

Baik : bilaskor 

≥25 

Kurang : 

bilaskor>25 

2 Produktifitaskerja Suatu sikap mental 

yang selalu 

mempunyai 

pandangan bahwa 

mutu kehidupan 

hari ini harus lebih 

baik daripada hari 

kemarin dan hari 

esok harus labih 

baik dari hari ini. 

Baik : bilaskor 

≥30 

Kurang : 

bilaskor>30 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis adalah anggapan dasar atas sesuatu yang dimungkinkan benar 

untuk pemaparan pendapat atau alasan atas sebuah teori atau proposisi meskipun 
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kebenaran itu masih perlu dibuktikan terlebih dahulu. Hubungan antara variabel 

dependen dengan independen dalam penelitian ini memiliki hipotesis yaitu : 

1. H0. Tidak terdapat pengaruh pemahaman tupoksi terhadap produktivitas 

kerja pegawai dinas pendidikan kab. Gowa  

2. Ha. Terdapat pengaruh pemahaman tupoksi terhadap produktivitas kerja 

pegawai dinas pendidikan kab. Gowa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama dalam kurun waktu 2 bulan.Sedangkan lokasi 

penelitian adalah Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Pemilihan lokasi 

tersebut dikarenakan Kantor Dinas Pendidikan kabupaten Gowa merupakan 

instansi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan melaksanakan tugas-tugas lain 

yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasanya. Serta berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa masih terdapat pegawai yang 

kurang memahami tugas pokok dan fungsinya dalam bekerja sehingga berdampak 

pada produktivitas kerja pegawai yang kurang baik. 

 

B. Jenis dan Tipe Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian 

survey. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman tupoksi 

terhadap produktivitas kerja pegawai dinas pendidikan kabupaten Gowa. 

Sekaligus pula guna menguji teori-teori terkait tupoksi dan produktivitas kerja. 

Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan filsafat 

positivisme sebagai dasarnya, untuk meneliti jumlah populasi dan  
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sampel,menggunakan instrumen penelitian dalam pengumpulan datanya demi 

menguji hipotesis yang terdapat didalamnya.. 

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan 

dengan menggunakan tahapan observasi penelitian melalui pembagian 

kuisioner. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder data yang diperoleh melalui referensi dari buku, jurnal, 

hasil penelitian sebelumnya dan dokumen-dokumen yang dikumpulkan untuk 

mendukung data primer. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi ialah keseluruhan subjek atau totalitas subjeek penelitian 

yang bisa berupa orang, benda atau suatu hal yang didalamnya bisa diperoleh 

dan atau bisa memberikan informasi (data) penelitian. Populasi dalam 

kegiatan penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa 

sebanyak 63 orang 

2. Sampel 
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Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun 

sampel untuk penelitian ini adalahsimple random sampling. Simple Random 

Sampling dikatakan simple (ssederhana) karena pengambilan sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yng ada dalam 

populasi tersebut (Sugiyono, 2015:81)simple random sampling yaitu 

dilakukan secara acak pada seluruh Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten 

Gowa. Pengambilan sampel dilakukan pada 40 responden dari 63 Pegawai 

yang tersebar pada beberapa bidang kerja yaitu : 

- Kepalan Dinas Pendidikan 

- Sekretaris 

- Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan BMD 

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

- Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 

- Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal 

- Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar 

- Bidang Kebudayaan 

- Bidang Pembinaan Ketenagaan  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian di gunakan untuk melakukan pengukuran dengan 

tujuan menghasilkan data kuantitatif yang bersifat akurat adalah dengan 

membagikan kuisioner. Maka setiap instrumen harus mempunyai skala. 

Dengan skala pengukuran maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen 
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tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga lebih akurat, efisien 

dan komunikatif. Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala likert. 

Skala Likert digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi 55 orang responden di Kantor Dinas Pendidikan 

Kabupaten Gowa tentang masalah yang menjadi variabel penelitian, yang 

terdiri atas variabel X adalah tugas pokok dan fungsi dan variabel Y adalah 

produktivitas kerja. Ada 5 (lima) pilihan jawaban pada setiap item 

pertanyaan, yaitu : 

1. Jawaban Sangat Setuju (SS): diberi skor 5 

2. Jawaban Setuju (S): diberi skor 4 

3. Jawaban Ragu-Ragu (RR): diberi skor 3 

4. Jawaban Tidak Setuju (TS): diberi skor 2 

5. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS): diberi skor 1 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai cirri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan 

kuesioner. Karena observasi tidak selalu dengan obyek manusia tetapi juga 

obyek-obyek alam yang lain. Sutrisno Hadi, dalamSugiyono (2012:145) 

mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 
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Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. 

2. Kuesioner 

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi  seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk di jawabnya. Kuisioner berupa pertanyaan 

atau pernyataan tertutup akan digunakan dalam penelitian ini guna 

membantu 55 responden di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa 

untuk menjawab dan mengisi kuisioner dengan mudah dan cepat, 

sekaligus juga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data 

terhadap seluruh kuisioner yaang telah terkumpul nantinya. 

Kuisioner dilengkapi dengan skala pengukuran untuk 

menghasilkan data kuantitatif. Nilai variabel yang diukur menggunakan 

instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan 

lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Kuisioner penelitian yang dibuat 

oleh peneliti ini diuji validitas dan reliabilitasnya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi  merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan 

cara meng-umpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang 

mengetahui tentang narasumber, misal LSM. Menurut Sugiyono 

(2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monu-mentel dari seseorang. 
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G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunkaan beberapa analisis data, yaitu : 

1. AnalisaUnivariat 

Dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum dengan cara 

mendeskripsikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitianya itu 

distribusi frekuensinya. 

2. Analisa Bivariat 

Dilakukan untuk melihat hubungan antara variable bebas secara 

sendiri-sendiri dengan variable terikat digunakan statistic Chi Square 

dengan tingkat kemaknaan (α) : 0,05 dengan menggunakan computer 

program Software Product and Service Solution (SPSS Versi 16). 

 

H. Teknik Pengabsahan Data 

Adapun teknik pengabsahan data yang diguakan dalam penelitian ini 

adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen untuk mengukur kuesioner 

penelitian. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Uji validitas dilakukan untuk 

menguji keakuratan/kevalidan kuesioner penelitian, sedangkan uji 

reliabilitas dilakukan untuk menguji kehandalan.konsistensi kuesioner 

penelitian. Kuisioner yang sudah valid dan reliabel seluruh butirnya dapat 

digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data. 

 Hasil penelitian valid apabila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 
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Selain itu, instrumen yang reliabel adalah instrumen yang apabila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Hassil penelitian yang reliabel bila terdapat 

kesamaan data dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 2015:121).  

1. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

angket. Suatu angket dikatakan sah jika pertanyaan pada angket 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh angket 

tersebut. Didasarkan bahwa responden penelitian ini adalah seluruh 

populasi (sampel jenuh) sebanyak 55 orang responden, maka 

pengujian validitas cukup dengan membandingkan nilai rhitungdengan 

nilai rtabelProduct Moment (terlampir). Jika nilai rhitungnilai rtabelmaka 

indikator atau pertanyaan kuisioner dikatakan valid, begitupula 

sebaliknya. 

2. Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu angket yang 

merupakan indikator dalam variabel atau konstruk. Suatu angket 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu. Penelitian ini menggunakan 

aplikasi SPSS untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa mempunyai tugas pokok sesuai Perda 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 

dimana tugasnya membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah berdasarkan asas otonomi di Bidang Pendidikan. Jumlah seluruh pegawai 

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa berjumlah 4.106 orang, yang terdiri dari 

pegawai struktural sebanyak 258 orang atau 6,28% dan pegawai fungsional 

sebanyak 3.848 orang atau 93,73%.  

Data pegawai struktural yang berjumlah 258 orang di atas, terdiri dari 

pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 5 orang, pejabat 

eselon IV sebanyak 34 orang dan staf sebanyak 218 yang tersebar di tingkat 

kabupaten, UPTD Kec, UPTD SKB, dan SMP. Sementara untuk jumlah pegawai 

fungsional yang berjumlah 3.848 orang terdiri dari guru dan kepala sekolah 

sebanyak 3.758 orang yang tersebar di tingkat satuan pendidikan yaitu tingkat 

TK, SD, dan SMP dan pengawas/penilik/pamong berjumlah 90 orang terdiri dari 

pengawas SD,dan SMP berjumlah 45 orang, Penilik berjumlah 24 orang dan 

Pamong Belajar berjumlah 21 orang. Sedangkan untuk pegawai Dinas 

Pendidikan Kabupaten Gowa berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari lulusan 

strata tiga (S3) sebanyak 6 orang, lulusan strata dua (S2) sebanyak 409 orang, 

lulusan strata satu/diploma empat (S1/D4) sebanyak 2.350 orang, lulusan 
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diploma tiga (D3) sebanyak 37 orang, lulusan diploma dua (D2) sebanyak 153 

orang, lulusan diploma satu (D1) sebanyak 537 orang dan lulusan SLTA 

sebanyak 516 orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan terdiri dari golongan 

IV sebanyak 2.162 orang atau mencapai 53.45 % dari jumlah pegawai, golongan 

III sebanyak1.347 orang atau mencapai 33.30 % dari jumlah pegawai , golongan 

II sebanyak 536 orang atau mencapai 13.25 % dari jumlah pegawai yang ada 

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Dari tahun ke tahun anggaran Dinas 

Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa mengalami kenaikan setiap 

tahunnya. pada tahun 2014 sebesar Rp.563,175,757,978,- tahun 2015 sebesar 

Rp.606,337,328,882.89,- dan tahun 2016 sebesar Rp.690.528.498.885,32 

sementara di anggaran 2017 sebesar Rp.491.786.202.303,92 mengalami 

penurunan dikerenakan terjadinya numenklatur perubahan struktur OPD menjadi 

Dinas Pendidikan Kab. Gowa. Tetapi diharapkan dapat berkontribusi positif pada 

upaya pencapaian setiap sasaran yang sudah ditetapkan. 

Untuk pelaksanaan fungsi layanan informasi dan pelaporan data pokok 

pendidikan (DAPODIK), Dinas Pendidikan dilengkapi dengan akses internet 

yang menghubungkan Dinas Pendidikan, dengan unit layanan teknis pendidikan 

dengan kantor Kemendikbud melalui jejaring Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) 

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa mempunyai tugas pokok sesuai Perda 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 
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dimana tugasnya membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah berdasarkan asas otonomi di Bidang pendidikan 

Adapun Struktur Organisasi dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kab. Gowa 
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B. Hasil Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini disajikan dengan pola analisis yang telah 

direncanakan yaitu dengan analisis univariat dan bivariat sebagai berikut : 

1. Karakteristik responden 

a. Distribusi frekuensi berdasarkan umur 

Tabel 4.1 

Distribusi frekuensi berdasarkan umur di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten 

Gowa. 

Umur  N % 

21-30 tahun 3 7,5 

31-40 tahun 15 37,5 

41-50 tahun 14 35,0 

51-60 tahun 8 20,0 

Total 40 100 

  Sumber : Data primer 2019 

 

Berdasarkan table 4.1 dapat disimpulkan  bahwa dari 40 responden 

sebagian besar berusia 31-40 tahun yaitu sebanyak 15 responden (37,5 %) 

sementara usia 21-30 tahun hanya sebanyak 3 responden (7,5 %).  

b. Distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 4.2 

Distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin di kantor Dinas Pendidikan 

Kabupaten Gowa. 

Jenis Kelamin  N % 

Laki-laki 16 40 

Perempuan  24 60 

Total 40 100 

            Sumber : Data primer 2019 
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Berdasarkan table 4.2 dapat disimpulkan  bahwa dari 40 responden 

sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 24 

responden (60 %) sementara  laki-laki sebanyak 16 responden (40%). 

c. Distribusi frekuensi berdasarkan lama kerja 

Tabel 4.3 

Distribusi frekuensi berdasarkan lama kerja di kantor Dinas Pendidikan 

Kabupaten Gowa. 

Lama Kerja  n % 

< 10 tahun 11 27,5 

11-20 tahun 17 42,5 

20 tahun  12 30,0 

Total 40 100 

  Sumber : Data primer 2019 

 

Berdasarkan table 4.3 dapat disimpulkan  bahwa dari 40 responden 

sebagian besar responden yang memiliki lama kerja 11-20 tahun  yaitu 

sebanyak 17 responden (42,5 %) sementara responden dengan masa kerja 

< 10 tahun  sebanyak 11 responden (27,5 %). 

d. Distribusi frekuensi berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.4 

Distribusi frekuensi berdasarkan tingkat pendidikan di kantor Dinas Pendidikan 

Kabupaten Gowa. 

Tingkat Pendidikan  N % 

SMA 3 7,5 

S1 22 55,0 

S2 15 37,5 

Total 40 100 

  Sumber : Data primer 2019 
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Berdasarkan table 4.4 dapat disimpulkan  bahwa dari 40 responden 

sebagian besar responden yang memiliki tingkat perdidikan sarjana  yaitu 

sebanyak 22 responden (55 %) sementara responden dengan tingkat 

pendidikan SMA sebanyak 3 responden (7,5 %). 

2. Analisa Univariat 

a. Distribusi frekuensi berdasarkan pemahaman tupoksi  

Tabel 4.5 

Distribusi frekuensi berdasarkan pemahaman tupoksi di kantor Dinas 

Pendidikan Kabupaten Gowa. 

Variabel  N (40) % 

Pemahaman Tupoksi  Baik 

Kurang 

23 

17 

57,5 

42,5 

a. Pengembangan 

sikap 

Baik 

Kurang 

19 

21 

47,5 

52,5 

b. Keterampilan Baik 

Kurang 

26 

14 

65,0 

35,0 

c. Pengetahuan Baik 

Kurang 

21 

19 

52,5 

42,5 

            Sumber : Data primer 2019 

 

Berdasarkan table 4.5 dapat disimpulkan  bahwa dari 40 

responden kebanyakan responden memiliki pemahaman tupoksi yang 

baik yaitu sebanyak 23 responden (57,5%) dan hanya 17 responden 

(42,5%) yang kurang. Berdasarkan sub variable dapat diligat bahwa 

sebagian besar responden memiliki keterampilan dan pengetahuan 
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yang baik sementara sebagian besar memiliki pengembangan sikap 

yang kurang 

b. Distribusi frekuensi berdasarkan produktifitas kerja  

Tabel 4.6 

Distribusi frekuensi berdasarkan produktifitas kerja di kantor Dinas Pendidikan 

Kabupaten Gowa 

Variabel  N (40) % 

Produktivitas Kerja Baik 

Kurang 

21 

19 

52,5 

42,5 

a. Kemauan Baik 

Kurang 

12 

28 

30,0 

70,0 

b. Meningkatkan 

Capaian 

Baik 

Kurang 

22 

18 

55,0 

45,0 

c. Semangat Kerja Baik 

Kurang 

21 

19 

52,5 

42,5 

       Sumber :Data primer 2019 

 

Berdasarkan table 4.6  diatas dapat disimpulkan bahwa dari  40 

responden kebanyakan responden produktifitas kerja pegawai yang baik 

yaitu sebanyak 21 responden (52,5%), dan hanya 19 responden (47,5%) 

yang kurang baik.  Berdasarkan data subvariabel diketahui bahwa 

sebagian besar memiliki kemampuan yang kurang, meningkatkan capaian 

dalam kategori baik serta semangat kerja yang baik. 
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3. Analisa Bivariat 

Table 4.7 

Pemahaman tupoksi terhadap produktifitas kerja pegawai dinas pendidikan 

kabupaten gowa. 

 

Pemahaman  

Tupoksi  

 

 Produktifitas Kerja Pegawai   

n 

  

Total Baik  Kurang Baik 

N % N % 

 Baik 17 42,5% 6 15,0% 23 57,5% 

 Kurang  4 10,0 13 32,5% 17 42,5% 

 Total  21 52,5 19 47,5% 40 100,0% 

Sumber : Data primer 2019  OR = 9,208 P =0,002 

 

Dari table 4.3 dapat dilihat dari 40 responden terdapat 23 responden 

(57,5%) yang pemahaman tupoksi yang baik, diantaranya 17 responden 

(42,5%) yang produktifitasnya yang baik dan 6 responden (15,0%) yang 

kurang. Sedangkan pemahaman tupoksi yang kurang hanya 17 responden 

(42,5%), diantaranya 13 responden (32,5%) yang produktifitasnya kerja 

pegawai kurang dan yang baik hanya 4 responden (10,0%). 

Berdasarkan uji pearson Chi Square diperoleh nilai hitung ρ = 0,002 

lebih kecil dari α = 0,05. Dari analisis tersebut diartikan bahwa Ha diterima 

atau ada pengaruh pemahaman tupoksi terhadap produktifitas kerja pegawai 

di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.  

C. Pembahasan 

Tupoksi kependekan istilah dari tugas pokok dan fungsi. Arti tugas 

pokok adalah sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi untuk 

dicapai, sedangkan fungsi artinya adalah pekerjaan yang dilakukan. 
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Menurut R Alfinita S (2012)mendefinisikan tugas pokok adalah suatu  

kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, 

perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu 

tujuan.Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam 

Moekijat (1998:9), “The Term Task is frequently used to describe one portion 

or element in a job” (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian 

atau satu unsure dalam suatu jabatan).Sementara Stone dalam Moekijat 

(1998:10), mengemukakan bahwa “A task is a specific work activity carried 

out to achieve a specific purpose” (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan 

pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu). 

 Berdasarkan arti dapat diambil sebuah konsep bahwa tugas pokok dan 

fungsi (tupoksi) adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada 

organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Dengan demikian, aparatur yang 

berwawasan tupoksi adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan 

pekerjaan yang dibebankan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi 

tersebut. Dalam kaitan ini, seorang aparatur harus benar-benar melaksanakan 

tugas pokok yang diamanahkan dengan konsep yang terarah serta kosentrasi 

yang tinggi.  

Berdasarkan penelitian yang telah saya laksanakan, menunjukkan dari 

40 responden kebanyakan responden memiliki pemahaman tupoksi yang baik 

yaitu sebanyak 23 responden (57,5%) dan hanya 17 responden (42,5%) yang 

kurang. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pada sebuah 
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organisasi, aparatur perlu menghayati tupoksinya, harus melaksanakan 

prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip organisasi tersebut adalah prinsip 

pembagian habis tugas, prinsip perumusan tugas dan fungsi yang jelas, prinsip 

fungsionalisasi, prinsip koordinasi, integrasi dan sikronisasi. 

Berdasarkan table 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa dari 40 

responden kebanyakan responden produktifitas kerja pegawai yang baik yaitu 

sebanyak 21 responden (52,5%), dan hanya 19 responden (47,5%) yang 

kurang baik. Kinerja yang baik itu sendiri merupakan suatu potensi yang 

harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk melaksanakan setiap tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan.Dengan kinerja yang baik, maka setiap 

pegawai dapat menyelesaikan segala beban lembaga dengan efektif dan 

efisien sehingga masalah-masalah yang terjadi pada lembaga dapat teratasi 

dengan baik.Pegawai diharapkan dapat memaksimalkan tanggung jawab 

dengan berbekal pada kemampuan yang berkaitan dengan implementasi 

pekerjaan mereka.Kinerja pegawaidapat dilihat dari aspek kuantitas kerja, 

ketepatan kerja dan kualitas kerja serta tingkat  kemampuan dalam bekerja, 

kemampuan mencari, mengolah dan menganalisis data, serta kemampuan 

mengevaluasi. 

Dari tabel 4.3 dapat dilihat dari 40 responden terdapat 23 responden 

(57,5%) yang pemahaman tupoksi yang baik, diantaranya 17 responden 

(42,5%) yang produktifitasnya yang baik dan 6 responden (15,0%) yang 

kurang. Sedangkan pemahaman tupoksi yang kurang hanya 17 responden 
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(42,5%), diantaranya 13 responden (32,5%) yang produktifitasnya kerja 

pegawai kurang dan yang baik hanya 4 responden (10,0%). 

Berdasarkan uji Pearson Chi Square diperoleh nilai hitung ρ = 0,002 

lebih kecil dari α = 0,05. Dari analisis tersebut diartikan bahwa Ha diterima 

atau ada pengaruh pemahaman tupoksi terhadap produktifitas kerja pegawai di 

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Hal ini sesuai dengan penelitin 

yang dilakukan oleh Herawati (2015) yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara pembagian kerja (tupoksi) dengan capaian 

kerja (kinerja) pada badan kesatuan bangsa dan pemberdayaan masyarakat 

kota bandung.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang memililki 

pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang baik akan memiliki 

kecenderungan untuk memiliki produktifitas kerja yang baik, hal ini 

dikarenakan  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

A. KESIMPULAN 

1. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa telah di atur 

dalam Perda No. 11 tahun 2016. Berdasarkan penelitian pemahaman 

tupoksi pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa sebagian besar sudah 

baik. demikian juga dengan produktivitas kerja pegawainya, 

2. Berdasarkan uji pearson chi square diperoleh nilai hitung p = 0,002 lebih 

kecil dari nilai α = 0,05. Dari analisis tersebut dapat diartikan bahwa Ha 

diterima atau ada pengaruh pemahaman tupoksi terhadap produktifitas 

kerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.   

 

B. SARAN 

1. Bagi instansi Dinas Pendidikan kabupaten Gowa sebaiknya 

mengoptimalkan layanan pendidikan dan memperhatikan tupoksi dari 

masing-masing pegawai, sehingga alur pelayanan akan mudah di pahami 

oleh masyarakat dan orang-orang yang membutuhkan layanan di dinas 

pendidikan Kab. Gowa. Selain itu diharapkan memberikan informasi 

terkait mekanisme pelayanan dan alur layanan yang mudah dilihat oleh 

penerima layanan pendidikan. 

 



2. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan penelitian 

ini baik dari segi metode maupun sampel yang memiliki karakteristik yang 

berbeda. Kami sadari penelitian yang saya lakukan masih sederhana dan 

membutuhkan kedalaman informasi lagi untuk mengembangkan dan 

mengoptialkan produktivitas kerja pegawai. 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

 



 

 



RIWAYAT HIDUP 

 

 

Agus Salim, lahir pada tanggal 27 Agustus 1993 

di Karampuang, Desa Moncobalang, Kecamatan 

Barombong, Kabupaten Gowa. Ia anak ketiga dari 5 

bersaudara. buah cinta dari pasangan Manrannuang 

Daeng Ngoyo dan Hadrah Daeng jintu.. Penulis 

menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres 

Karampuang mulai tahun 2001 sampai tahun 2006. 

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan 

di SMPN 1 Pallangga dan tamat pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 

2010 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Pallangga (Sekarang 

bernama SMAN 9 Gowa) dan tamat tahun 2012. Kemudian pada tahun 

2013 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di 

Universitas Muhamadiayah Makassar pada jurusan Ilmu Administrasi 

Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik strata 1 (S1). Dalam 

organisasi penulis juga merupakan salah seorang anggota dari Iktan Pelajar 

Muhammadiyah Pallangga pada tahun 2009-2012. Kemudian penulis juga 

seorang Pembina komunitas di dalam daerah sendiri di Moncobalang 

bernama Komunitas Pemudi Pemudi Kampung Daeng (KPPKD). Pada 

tahun 2020 penulis berhasil mempertanggungjawabkan hasil karya ilmiah 

di depan penguji yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Tupoksi Terhadap 

Produktifitas Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa” dan 

mendapatakan gelar S.Sos. 

 

 


	SAMPUL.pdf (p.1-13)
	2. BAB I.pdf (p.14-17)
	3. BAB II.pdf (p.18-41)
	4. BAB III.pdf (p.42-48)
	5. BAB IV.pdf (p.49-59)
	6. BAB V.pdf (p.60-61)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.62-63)
	RIWAYAT HIDUP.pdf (p.64)

