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ABSTRAK 

 

Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si, Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si, 

2022“Kedisiplinan Pegawai Dalam Meningkatkan Hasil Kerja Pada Masa 

PandemiI COVID - 19 Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan”. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyak pegawai yang belum bisa 

bekerja secara maksimal, kurangnya pegawai di kecamatan Somba Opu, serta 

adanya laporan masyarakat yang kurang memuaskan mengenai pelayanan 

administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja 

pegawai Kecamatan Somba Opu dalam memberikan pelayanan 

administrasikependudukan kepada masyarakat serta apa saja hambatan dan juga 

upaya yang untuk mengatasinya dalam COVID - 19. 

Penilaian kinerja meggunakan teori dari Mondy, Noe, Premeaux 

denganndimensi Kuantitas, Kualitas, Kemandirian, Inisiatif, Adaptabilitas, dan 

Kerjasama.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode 

deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik untuk mengumpulkan data yaitu 

dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta teknik 

analisis data yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data dapat disimpulkan 

kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sudah cukup baik namun 

belum optimal karena masih ada permasalahan dalam pelaksanaannya yakni pada 

indikator kuantitas pekerjaan hal ini dikarenakan fasilitas yang sudah layak untuk 

diperbaharui seperti komputer dan jaringan yang sering error, indikator kepuasan 

masyarakat terkait dengan masyarakat yang kurang memahami prosedur 

pelayanan, serta permasalahan terkait kekurangan pegawai.Upaya yang dilakukan 

kecamatan yaitu Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data dapat 

disimpulkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sudah cukup 

baik saat Covid-19, namun belum optimal karena masih ada permasalahan dalam 

pelaksanaannya yakni pada fasilitas yang sudah layak untuk diperbaharui seperti 

komputer dan jaringan yang sering error, memiliki permasalahan terkait 

kekurangan pegawai serta masyarakat yang kurang memahami prosedur 

pelayanan. Upaya yang dilakukan kecamatan yaitu memperbaharui sarana dan 

prasarana yang ada di bagian administrasi, penambahan pegawai di bidang 

administrasi, memberikan sosialisasi kepada aparat kelurahan terkait regulasi 

terbaru akan prosedur pelayanan administrasi. 
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