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ABSTRAK 

M.Nurul Rizaldi, 2022, “Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap Motivasi 
Kerja Pegawai pada Kantor DPRD Kabupaten Gowa”. Skripsi Program Studi 
Manajemen Fakultas Ekonomi dan BIsins Universitas Muhammadiyah Makassar. 
Dibibimbing oleh Muhammad Yusuf, selaku pembingbing I dan Irwan Abdullah. 
Pembingbing II. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penilaian kinerja 
terhadap motivasi kerja pegawai pada kantor DPRD Kabupaten Gowa. Metode 
yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis kuantitatif. 

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan Uji Instrumen Penelitian, 
Uji Asumsi Klasik, Uji Analisi Regresi Linear Sederhana dan Uji Hipotesis melalui 
Uji t (Parsial). Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa , dimana nilai hitung t 
(6.611) dengan nilai signifikansi (000) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Penilaian Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Kerja 
Pegawai. 
Kata Kunci : Penilaian Kinerja, Motivasi Kerja Pegawai 
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ABSTRACT 

M. Nurul Rizaldi, 2022, The Effect of Performance Assessment on 
Employee Work Motivation at the Gowa Regency DPRD Office ". Thesis of 
Management Study Program, Faculty of Economics and Business, University of 
Muhammadiyah Makassar. Supervised by  Muhammad Yusuf's, as mentor I and 
Irwan Abdullah. Advisor II. 

This study aims to determine the effect performance appraisal on 
employe work motivation at the Gowa Regency DPRD office. Method used in this 
research is quantitative analysis method. 

The analysis technique in this study uses Research Instrument Test, 
Classical Assumption Test, Simple Linear Regression Analysis Test and 
Hypothesis Testing through t Test (Partial). The results of this study indicate that, 
where the value of t is (6,611) with a significance value of (000), it can be 
concluded that Performance Appraisal has a positive and significant effect on 
Employee Work Motivation. 
Keywords: Performance Appraisal, Employee Work Motivation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada berbagai bidang khususnya kehidupan berorganisasi, faktor 

manusia merupakan masalah utama disetiap kegiatan yang ada 

didalamnya. Organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan 

secara sadar dengan sebuah batasan yang reaktif dapat diidentifikasikan, 

bekerja secara terus menerus untuk mencapai tujuan (Robbins, 2006). 

Semua tindakan yang diambil dalam setiap tindakan diprakarsai dan 

ditentukan oleh manusia yang menjadi pegawai. Semua instansi 

membutuhkan adanya faktor sumber daya manusia yang potensial baik 

pemimpin maupun pegawai pada pola tugas dan pengawasan yang 

merupakan penentu tercapainya tujuan instansi tersebut. 

Sumber daya manusia merupakan tokoh sentral dalam organisasi 

maupun perusahaan. Agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, 

instansi harus memiliki pegawai yang berpengetahuan dan 

berketerampilan tinggi. Menurut Setiawan dan Waridin (2006) kinerja 

pegawai merupakan hasil atau perstasi kerja pegawai yang dinilai dari 

segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang 

ditentukan oleh pihak organisasi. Kinerja yang baik adalah kinerja yang 

optimal, yaitu kinerja yang sesuai standar organiasi dan mendukung terca

 painya tujuan organisasi.  
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Organisasi yang baik adalah organisasi yang berusaha 

meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, karena hal tersebut 

merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

Peningkatan kinerja pegawai akan membawa kemajuan pada instansi 

untuk dapat bertahan. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan 

kinerja pegawai merupakan tantangan manajemen yang paling serius 

karena keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup 

instansi tergantung pada kualitas kinerja sumber daya manusia yang ada 

didalamnya. 

Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2016), 

mendefenisikan motivasi (motivation) sebagai proses yang menjelaskan 

intensitas, arah dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai 

tujuannya. 

Filmore H. Standford (2017), mengatakan motivasi sebagai suatu 

kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu. 

Menurut Robert A. Baron, motivasi dapat pula dikatakan sebagai energy 

untuk membangkitkan dorongan dalam diri (drive aurosal). Bila suatu 

kebutuhan tidak terpuaskan, timbul drive dan aktivitas individu untuk 

merespon perangsang (incentive) dalam tujuan yang diinginkan. 

Pencapaian tujuan akan menjadikan individu merasa puas. 

Menurut Simamora (2015), pengertian kinerja karyawan adalah 

tingkat terhadap dimana para karyawan mencapai persyaratan-

persyaratan pekerjaan. Penilaian kinerja adalah proses yang mengukur 

kinerja karyawanbaik aspek kualitatif maupun kuantitatif dari pelaksanaan 

pekerjaan karyawan tersebut. Rivai, dan kawan-kawan (2015), 
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menjabarkan penilaian kinerja atau performance appraisal merupakan 

kajian sistematis tentang kondisi kerja karyawan.  

Robbins dan Judge (2011) mendefenisikan kepuasan kinerja 

sebagai perasaan positif pada suatu pekerjaan, yang merupakan dampak 

atau hasil evaluasi dari berbagai aspek pekerjaan tersebut. Kepuasan 

kerja merupakan penilaian dan sikap seseorang atau pegawai terhadap 

pekerjaannya dan berhubungan dengan lingkungan kerja, jenis pekerjaan, 

hubungan antar teman kerja, dan hubungan sosial di tempat kerja. Secara 

sederhana kepuasaan kerja merupakan job satisfaction dapat disimpulkan 

sebagai apa yang membuat seseorang menyenangi pekerjaan yang 

dilakukan karena mereka merasa senang dalam melakukan 

pekerjaannya. Beberapa peneliti telah menguji hubungan antara 

kepuasan dengan kinerja pegawai antara lain yaitu Pentury (2010) yang 

menyatakan bahwa kepuasaan kerja berpengaruh pada kinerja pegawai. 

Indonesia di era globalisasi dihadapkan dengan berbagai 

permasalahan, terutama dalam memasuki kerangka waktu yang bersifat 

temporer yang dipisahkan oleh berbagai perubahan pokok dalam tuntutan 

sosial, baik dari segi ekonomi, budaya, sosial maupun pemerintahan. 

Keberagaman kondisi wilayah dan kemungkinan lokal harus menjadi 

pertimbangan Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan hasil pengamatan awal di kantor DPRD Kabupaten 

Gowa, diperoleh gambaran bahwa tingkat ketidak hadiran pegawai relatif 

banyak yang terbukti dari adanya beberapa ruangan yang pegawainya 

tidak ada ditempat. Informasi dari salah seorang pegawai menyatakan 
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bahwa seringkali memang ada pegawai yang sudah pulang lebih awal 

atau minta izin keluar sebentar tapi tidak kembali lagi. 

 Adapun ayat yang memotivasi kepada kita untuk terus beramal dan 

bekerja dengan sungguh-sungguh. Proses itulah yang dilihat dan dinilai 

oleh allah. Bukan hasilnya. Allah tidak menilai kita berdasarkan hasil, 

tetapi berdasarkan proses. Apakah kita telah sungguh-sungguh beramal 

dan bekerja. Qs At-taubah ayat 105 yang berbunyi: 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسْولُٗه َواْلُمْؤِمنُْوَنَۗ َوَستَُردُّْوَن اِٰلى ٰعِلِم اْلغَْيِب و  قُِل اْعَملُْوا فََسيََرى ّٰللاه

َملُْوَن  َوالشََّهاَدةِ فَيُنَب ِئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَعْ   

Yang artinya: 

105. Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 
pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu 
akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang 
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 

Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kedisiplinan masih rendah serta 

ada juga beberapa pegawai yang didapati tidak mekakai atribut. 

 Berkaitan dengan hal di atas, salah satu variabel yang berpengaruh pada 

kinerja pegawai adalah kepuasaan dan disiplin kerja. Pegawai yang 

merasa puas dengan pekerjaannya akan menumbuhkan sikap disiplin 

dalam melakukan pekerjaannya.  

 Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul: ’’Pengaruh Penilaian Kinerja 

Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Kantor DPRD Kabupaten Gowa’’.
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran gambaran di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: Apakah penilaian kinerja berpengaruh positif 

terhadap motivasi kerja pegawai pada Kantor DPRD Kabupaten Gowa. 

C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penilaian kerja terhadap motivasi kerja  pegawai pada Kantor DPRD 

Kabupaten Gowa. 

D. Manfaat penelitian    

1. Penulis 

Kreator percaya bahwa tesan ini dapat menjadi wadah untuk 

memperluas wawasan dan informasi pencipta dalam ilmu administrasi " 

khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) para eksekutif dan ilmu terkait 

lainnya, yang telah diperoleh sejauh ini untuk menangani masalah nyata di 

lapangan. . " 

2. Dewan/Tempat kerja Legislatif 

Penulis berkeyakinan bahwa hasil kajian ini dapat menjadi masukan 

bagi organisasi/tempat kerja DPRD dengan tujuan akhir untuk menggarap 

presentasi administrasi publik, guna menggarap pelaksanaan umum 

organisasi. 
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3. Akademisi 

Kreator percaya bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan 

sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi untuk penelitian 

tambahan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Yang dimaksud dengan aset manusia pengurus menurut 

mangkunegara dapat diketahui bahwa: “Aset manusia pengurus dapat 

diketahui bahwa persiapan, pemilahan, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengelolaan perolehan perbaikan, pengaturan kompensasi, bauran, 

dukungan dan pemisahan.Proporsi pekerja untuk mencapai tujuan 

otoritatif”. 

 Menurut Malay Hasibuan (2007:10) pengertian Manajemen 

Sumber Daya Manusia dapat diketahui sebagai berikut: “pengawasan 

aset manusia dapat diketahui bahwa ilmu dan spesialisasi yang 

menangani hubungan dan pekerjaan tenaga kerja sehingga mereka 

menarik dan produktif dalam membantu pengakuan atas tujuan organisasi 

dan masyarakat.” 

 Dari sebagian pemahaman di atas, dapat diketahui bahwa aset 

manusia dewan diperlukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi.  

2. Tingkat Manajemen Sumber Daya Manusia 

Tingkat Sumber Daya Manusia eksekutif menggabungkan gerakan 

dari setiap jenis yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia dalam 

asosiasi, seperti yang diungkapkan oleh Russel dan Ber-nandin bahwa “ 

semua pilihan yang mempengaruhi tenaga kerja menyangkut set 
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manusia”. Latihan yang berhubungan dengan aset manusia para 

eksekutif pada umumnya adalah: 

a. Desain organisasi 

1) Perencanaan Sumber Daya Manusia 

2)  Analisis pekerjaan 

b. Kepegawaian 

1) Rekrutmen/Wawancara 

2) Promosi 

3) Administrasi penempatan 

4) Teknik seleksi. 

c. Kerangka penghargaan, pengiriman uang 

1) Proyek keamanan 

2)  Administrasi kesehatan 

3) Koneksi kerja 

4) Sistem pengaduan. 

3. Penilaian kinerja 

Menurut Sedarmayanti (2004:260), kinerja merupakan terjemahan 

dari performance yang berarti hasil kerja seseorang, sebuah proses 

manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja 

tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur 

(dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). 

 Menurut Guritno dan Waridin (2005), kinerja merupakan 

perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dengan standar yang 

telah ditentukan. 
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 Menurut Rivai dan Basri (2005), kinerja adalah kesediaan 

seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan 

menyempurnakannya sesuai pada tanggung jawab dengan hasil seperti 

yang diharapkan. 

 Menurut Hakim (2006), mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja 

yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran dan tugas 

individu tersebut dalam suatu instansi pada periode waktu tertentu, yang 

dihubungkan dengan ukuran nilai atau standar tertentu dari instansi 

dimana individu tersebut bekerja. 

 Menurut Tika (2006), kinerja sebagai hasil fungsi 

pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi 

yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi 

dalam periode waktu tertentu. 

 Berdasarkan pada pengertian kinerja pegawai dari beberapa 

pendapat di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja 

adalah perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dengan 

standar yang telah ditentukan. Kinerja juga berarti hasil yang dicapai oleh 

seseorang, baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seorang pegawai 

adalah sebagai berikut: 

a. Kualitas Pekerjaan 

 Kualitas pekerjaan yaitu kemampuan dalam melaksanakan 

pekerjaannya secara cermat, akurat sesuai dengan rencana dan 
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sasaran anggaran serta sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditentukan, dan hasil kerjanya tidak terdapat kesalahan atau jarang 

terjadi kesalahan yang memerlukan proses ulang. 

b. Kuantitas Pekerjaan 

 Kemampuan untuk selalu bersunnguh-sungguh dalam 

melaksanakan pekerjaannya, sehingga dapat diselesaikan tepat pada 

waktunya dalam jumlah hasil kerja tanpa kesalahan melebihi jumlah 

dan waktu rata-rata yang ditentukan. 

c. Kemampuan Bekerja Sendiri 

 Kemampuan dalam menyelesaikan tugas kewajibannya sendiri 

tanpa harus selalu diarahkan atau harus menunggu instruksi atasan, 

tetapi tetap memenuhi ketentuan yang berlaku. 

d. Pemahaman dan Pengenalan Pekerjaan 

 Kemampuan pegawai yang bersangkutan mempunyai kecakapan 

dan menguasai segala bentuk tugas dan bidang lain yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya. 

e.  Kemampuan Memecahkan Persoalan 

 Kemampuan pegawai yang bersangkutan mampu menyelesaikan 

sendiri permasalahan yang dihadapinya tanpa meminta petunjuk 

terlebih dahulu dari atasan, tetapi tidak menyalahi ketentuan yang 

berlaku. 

5. Unsur-unsur Penilaian kinerja Pegawai 

Unsur-unsur yang dinilai dari kinerja pegawai menurut 

Sastrowiharjo (2006) adalah sebgai berikut: 
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a. Kesetiaan  

Kesetiaan yang dimaksud adalah tekad dan kesanggupan 

mentaati, melaksanakan, mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan 

penuh kesadaran dan tanggung jawab. 

b. Prestasi kerja 

Prestasi kerja merupakan kinerja yang dicapai seseorang 

tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang 

diberikan kepadanya. 

c. Tanggung jawab 

 Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang tenaga kerja 

dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan 

kepadanya dengan baik dan tepat waktu. 

d. Ketaatan 

 Ketaatan adalah kesanggupan seorang tenaga kerja untuk 

mentaati segala ketetapan, dan peraturan. 

e. Kejujuran 

 Kejujuran adalah ketulusan hati seorang tenaga kerja dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan serta kemampuan untuk tidak 

menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. 

f. Kerjasama 

 Kerjasama merupakan kemampuan seseorang tenaga kerja untuk 

bekerja bersama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas dan 

pekerjaan yang telah ditetapkan, sehingga mencapai daya guna dan 

hasil guna yang sebesar-besarnya. 
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g. Prakarsa 

 Prakarsa merupakan kemampuan seorang tenaga kerja untuk 

mengambil keputusan, langkah-langkah untuk melaksanakan sesuatu 

tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa 

menunggu perintah dan bimbingan dari manajemen. 

6. Dimensi Kinerja Pegawai 

Terdapat beraneka dimensi pegawai, banyak diantaranya yang tidak 

berkaitan, seseorang mungkin sangat tinggi pada suatu dimensi dan 

rendah pada dimensi lainnya. Dimensi kinerja pegawai antara lain 

dijelaskan oleh Sastrowiharjo (2006) yaitu sebagai berikut: 

a. Memikat dan Menahan Orang-oranf di dalam Organisai  

 Kebutuhan pertama dari setiap organisasi adalah memikat 

sejumlah orang ke dalam organisasi dan menahan di dalam organisasi 

dalam jangka waktu tertentu. Hal ini berarti bahwa agar organisasi 

berfungsi secara efektif, organisasi itu haruslah meminimalkan 

perputaran pegawai, ketidakhadiran dan keterlambatan. Maka dari itu 

untuk mengevaluasi kinerja pegawai, absensi, keterlambatan dan 

lamanya waktu dinas patut dipertimbangkan. 

b. Penyelesaian Tugas yang Terandalkan 

Tidaklah cukup bagi anggota-anggota organisasi hanya sekedar 

melapor kerja. Agar organisasi efektif, organisasi haruslah meraih 

penyelesaian tugas yang terandalkan dari anggota-anggotanya. 

Dengan kata lain tolak ukur minimal kuantitas dan kualitas kinerja 

pegawai mestilah dicapai. Dimensi ini dapat dievaluasi secara 



13 
 

 
 

memadai jika organisasi telah menyusun skala-skala penilaian 

subyektif yang terandalkan. 

c. Perilaku-perilaku Inovatif dan Spontan  

 Perilaku dapat mempengaruhi efektivitas sebuah organisasi. 

Organisasi tidak dapat mengawasi segala kemungkinan dalam 

aktivitas-aktivitas sehingga efektivitasnya dipengaruhi oleh kesediaan 

pegawai untuk melakukan perilaku-perilaku inovatif dan spontan. 

Beberapa perilaku penting ini meliputi: 

a. Kerja sama, artinya individu meminta bantuan pada rekan-

rekannya dalam membantu mereka mencapai tujuan 

organisasional. 

b. Tindakan-tindakan protektif, artinya pegawai akan menghilangkan  

ancaman-ancaman terhadap organisasi 

c. Sikap-sikap yang menguntungkan, artinya para pegawai berjuang 

mengembangkan sikap-sikap yang menguntungkan tentang 

organisasi diantara mereka sendiri, pelanggan dengan 

masyarakat umum dengan demikian menfasilitasi rekruitmen dan 

penjualan. 

7. Teknik dalam Menilai Kinerja Pegawai 

 Penilaian kinerja pegawai (performance apparaisal) secara 

keseluruhan merupakan proses yang berbeda dari evaluasi pekerjaan  

(job evaluation). Penilaian kinerja pegawai berkenaan dengan seberapa 

baik seseorang melakukan pekerjaan yang ditugaskan/diberikan. Evaluasi 

pekerjaan menentukan seberapa tinngi harga sebuah pekerjaan bagi 

organisasi dengan demikian pada kisaran berapa gaji sepatutnya 
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diberikan kepada pekerjaan tersebut. Menurut Satriwiharjo (2006), 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja karyawan 

yaitu antara lain: 

a. Karakteristik situas 

b. Deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan dan standar kinerja 

pegawai 

c. Tujuan-tujuan penilaian kinerja pegawai 

Karakteristik yang harus dimiliki oleh kriteria tersebut diharapkan 

berguna bagi penilaian kinerja pegawa. Karakteristik tersebut antara lain: 

a. Kriteria yang baik haruslah mampu diukur dengan cara yang dapat       

dipercaya. 

b. Kriteria yang baik haruslah mampu membedakan individu-individu 

sesuai dengan kinerja pegawai. 

c. Kriteria yang baik haruslah sensitif terhadap masukan dan tindakan-

tindakan pemegang jabatan. 

d. Kriteria yang baik haruslah dapat diterima oleh individu yang 

mengetahui kinerja pegawai sedang dinilai. 

Menurut Gomez dan Sastrowiharjo (2006) dalam melakukan 

penelitian terhadap kinerja yang berdasarkan deskripsi pekerjaan secara 

spesifik (judgement performance evaluation) ini maka delapan dimensi 

yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain: 

a. Quality of work (kualitas kerja). Kualitas ini akan dicapai berdasarkan 

syarat-syarat kesesuaian dan kesiapan. 

b. Quantity of work (kuantitas kerja). Jumlah kerja yang dilakukan dalam 

suatu periode waktu yang ditentukan. 
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c. Job knowledge (pengetahuan pekerjaan). Luasnya pengetahuan 

mengenai pekerjaan dan keterampilan. 

d. Creativeness (kreativitas). Kualitas gagasan-gagasan yang 

dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-

persoalan yang timbul. 

e. Cooperative (kerjasama). Kesadaran untuk bekerja sama dengan 

orang lain. 

8.  Sumber Kesalahan dalam Penilaian Kinerja Pegawai 

 Menurut Rivai (2003:345) sumber kesalahan dari penilaian kinerja 

pegawai dibagi kedalam 4 (enmpat) macam kesalahan yaitu: 

a. Kesalahan-kesalahan dalam penilaian kinerja bersumber dari bentuk 

penilaian kinerja yang dipakai dan penilai (penyedia). 

b. Dapat pula terjadi dalam bentuk penilaian kinerja ditemukan aspek-

aspek sebenarnya tidak ada sankut pautnya degan keberhasilan 

seorang karyawan. Misalnya: ciri inisiatif, ternyata pekerjaannya dalam 

pelaksanaannya tidak atau kurang sekali memerlukan inisiatif. 

c. Hal lain yang dapat timbul dalam bentuk penilaian kinerja adalah jika 

aspek yang dinilai tidak jelas batasannya (defenisinya) berdiriwarti. 

Kedirwatian dari aspek-aspek memberi kemungkinan pada penilai 

untuk menggunakan kriteria atau standar yang berbeda dalam 

penilaian. 

d. Kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan karena kesalahan hallo (hallo 

error). 

e. Kesalahan konstan (costan error) yaitu kesalahan yang dilakukan oleh 

penilai secara konstan setiap kali menilai orang lain.  
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9.  Faktor-faktor Penghambat Kinerja Pegawai  

 Selain pada sumber kesalahan dalam penilaian kinerja pegawai 

terdapat pula faktor yang didefenisikan Rivai (2003:317) sebagai faktor 

yang menghambat kinerja pegawai, dalam hal ini Rivai mendefinisikan 

menjadi 3 (tiga) kelompok utama yaitu: 

1. Kendala Hukum/Legal 

 Penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi tidak sah atau 

legal. Apapun format penilaian kinerja yang digunakan oleh 

departemen sumber daya manusia (SDM) harus sah dan dapat 

dipercaya. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, keputusan penempatan 

mungkin dapat terjadi kasus pemecatan yang diakibatkan pada 

kelalaian. 

2.  Bias Oleh Penilai (Penyelia) 

 Setiap masalah yang didasarkan pada ukuran subyektif adalah 

peluang terjadinya bias. Bentuk-bentuk bias yang umumnya terjadi 

adalah: 

1) Hallo effect terjadi ketika pendapat pribadi penilai mempengaruhi 

pengurukan kinerja baik dalam arti positif dan kinerja jelek dalam 

arti negatif. 

2) Kesalahan yang cenderung terpusat. Beberapa penilai tidak suka 

menempatkan karyawan ke dalam posisi ekstrim dalam arti ada 

pegawai yang dinilai sangat positif dan dinilai sangat negatif. 

3) Bias terlalu lunak dan terlalu keras. Bias terlalu lunak terjadi ketika 

penilai cenderung begitu mudah dalam mengevaluasi kinerja 

pegawai. 
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3.  Mengurangi Bias Penilaian  

 Bias penilaian dapat dikurangi melalui standar penilaian 

dinyatakan secara jelas, pelatihan, umpan balik, dan pemilihan teknik 

penilaian kinerja yang sesuai. 

Menurut Martoyo (2015:142), kepuasan kerja (job satisfaction) 

adalah keadaan emosional pegawai yang terjadi maupun tidak terjadi 

titik temu antara nilai balas jasa kerja pegawai dan instansi atau 

organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan 

oleh pegawai yang bersangkutan. 

Menurut Gibson (2015:29), kepuasan kerja sebagai sikap yang 

dimiliki para pekerja tentang pekerjaan mereka. Hal itu merupakan 

pekerjaan dari persepsi mereka tentang pekerjaan. 

Menurut Luthas (2016:29), kepuasaan kerja didefenisikan 

sebagai keadaan yang menyenangkan atau emosi positif yang 

dihasilkan dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja 

seseorang. Kepuasaan kerja dihasilkan dari persepsi pegawai 

mengenai seberapa baik pekerjaan mereka menyediakan hal yang 

dipandang penting. 

Robbins dan Judge (2018) mendefenisikan kepuasan kerja 

sebagai perasaan positif pada suatu pekerjaan, yang merupakan 

dampak atau hasil evaluasi dari berbagai aspek pekerjaan tersebut. 

Kepuasaan kerja merupakan penilaian dan sikap seseorang atau 

pegawai terhadap pekerjaannya dan berhubungan dengan 

lingkungan kerja, jenis pekerjaan, hubungan antar teman kerja, dan 

hubungan sosial di tempat kerja. Secara sederhana kepuasaan kerja 
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atau job satisfaction dapat disimpulkan sebagai apa yang membuat 

seseorang menyenangi pekerjaan yang dilakukan karen mereka 

merasa senang dalam melakukan pekerjaannya. 

Menurut Sutrisno (2012), kepuasaan kerja pegawai merupakan 

masalah penting yang diperhatikan dalam hubungannya dengan 

produktivitas kerja pegawai. 

Berdasarkan pada pengertian kepuasaan kerja dari beberapa 

pendapat di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

kepuasaan kerja adalah perasaan senang yang dirasakan oleh 

pegawai pada suatu pekerjaan, yang merupakan dampak atau hasil 

evaluasi dari persepsi pegawai mengenai seberapa baik pekerjaan 

mereka menyediakan hal yang dipandang penting. 

4. Motivasi kerja  

Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu Movere yang bearti 

dorongan atau menggerakkan. Motivasi (motivation) dalam 

manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia umumnya 

dan bawahan khususnya. Motivasi merupakan pemberian kegairahan 

bekerja kepada karyawan. Dengan pemberian motivasi dimaksudkan 

pemberian daya perangsang kepada karyawan yang bersangkutan 

agar karyawan tersebut bekerja dengan segala upayanya. 

Motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan 

orang tersebut bertindak (Malthis, 2006:178). Biasanya orang 

bertindak karena suatu alasan untuk mencapai tujuan . Memahami 

motivasi sangatlah penting karena kinerja, reaksi terhadap 
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kompensasi dan persoalan sumber daya manusia yang lain 

dipengaruhi dan mempengaruhi motivasi 

Motivasi juga diartikan suatu sikap (attitude) pimpinan dan 

karyawan terhadap situasi kerja dilingkungan organisasi. Mereka 

bersikap positif (pro) terhadap situasi kerjanya, akan menunjukkan 

motivasi kerja yang tinggi dan sebaliknya, jika bersikap negatif 

(kontra) terhadap situasi kerjanya maka akan  menunjukkan motivasi 

kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain 

lingkungan kerja, fasilitas kerja, kebijakan pimpinan dan kondisi kerja. 

Motivasi sangat penting artinya bagi suatu organisasi atau 

perusahaan, karena motivasi merupakan bagian dari kegiatan 

perusahaan dalam proses pembinaan, pengembangan, pengarahan 

manusia sebagai tenaga kerja. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan 

seorang karyawan harus memiliki motivasi sehingga dapat 

memberikan dorongan agar karyawan bekerja dengan giat dan pada 

akhirnya dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Didalam pelaksanaan motivasi terdapat beberapa metode-metode, 

yaitu (Hasibuan, 2004:149).  

a. Motivasi langsung (direct motivation), adalah motivasi yang 

diberikan secara langsung kepada setiap individu untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepuasannya.  

b. Motivasi tidak langsung (indirect motivation), adalah motivasi 

yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang 

mendukung serta menunjang gairah kerja, sehingga pegawaibetah 

dan bersemangat melakukan pekerjaan. 



 
 

20 
 

Apabila pimpinan dapat memotivasi karyawan sehingga kinerja dan 

kegairahan kerjanya dapat ditingkatkan, maka berarti kemungkinan 10 

kekeliruan-kekeliruan dalam pekerjaan dapat diperkecil sehingga 

pimpinan dapat memafaatkan secara maksimal karyawannya. 

1. Tujuan Pemberian Motivasi Ada sebelas tujuan dari pemberian motivasi 

yaitu : (Hasibuan, 2006:146).  

a. Mendorong gairah dan semangat kerja pegawai  

b. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai  

c. Meningkatkan produktivitas kerja pegawai  

d. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan pegawai organisasi  

e. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi 

pegawai  

f. Mengefektifkan pengadaan pegawai  

g. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik  

h. Meningkatkan kreatifitas dan partisipasi pegawai  

i. Meningkatkan tingkat kesejahteraan pegawai  

j. Mempertinggi rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas-

tugasnya  

k. Meningkatkan efesiensi penggunsaan alat-alat dan bahan baku.  

Manfaat motivasi yang utama adalah menciptakan gairah kerja 

sehingga produktivitas kerja meningkat. Sementara itu, 

manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang 

termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. 

Artinya, pekerjaan diselesaikan sesuai dengan standard yang 

benar dan dalam skala waktu yang sudah ditentukan, serta orang 
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akan senang melakukan pekerjaanya. Sesuatu yang dikerjakan 

karena ada motivasi yang mendorongnya akan membuat orang 

senang mengerjakannya, orang pun akan merasa dihargai atau 

diakui. 

Hal ini terjadi karena pekerjaannya betul-betul berharga bagi 

orang yang termotivasi dan orang akan bekerja keras, hal ini 

dimaklumi karena dorongan yang begitu tinggi untuk 

menghasilkan sesuai target yang mereka tetapkan. Kinerjanya 

akan dipantau oleh individu yang bersangkutan dan tidak akan 11 

membutuhkan terlalu banyak pengawasan, semangat juangnya 

akan tinggi, hal ini akan memberikan suasana kerja yang bagus. 

2. Jenis-jenis Motivasi Umumnya jenis motivasi yang diberikan dapat dibagi 

menjadi dua macam, yakni sebagai berikut : (Hasibuan, 2004:150) 

a. Motivasi positif (intensif positif), yaitu pemimpin memotivasi bawahan 

dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik 

dengan motivasi positif ini semangat kerja akan semakin meningkat.  

b. Motivasi negatif (insentif negatif), yaitu pimpinan memberikan motivasi 

kepada bawahannya dengan memberikan hukuman/sanksi kepada 

mereka yang pekerjaannya kurang baik.  

Dengan motivasi ini semangat kerja bawahan akan meningkat, karena 

mereka takut dihukum, akan tetapi untuk jangka waktu panjang dapat 

berakibat kurang baik. Dari kutipan diatas dapat diartikan bahwa suatu 

pekerjaan yang dilakukan seseorang tanpa adanya dorongan dari 

pimpinan untuk mencapai tujuan, sebaliknya dorongan itulah yang 

membuat tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. 
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Asas – asas Motivasi Adapun asas motivasi yang diterapkan 

harus dapat meningkatkan prestasi kerja dan dapat memberikan 

kepuasan kepada pegawai. Asas-asas motivasi tersebut adalah : 

(Hasibuan, 2004:146).  

a. Asas mengikutsertakan Maksudnya mengajak bawahan untuk 

berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk 

mengeluarkan ide-ide, rekomendasi dalam proses pengambilan 

keputusan. Dengan cara ini mereka akan ikut bertanggung jawab atas 

tercapainya tujuan-tujuan organisasi dan gairah kerja semakin meningkat.  

b. Asas pengakuan Maksudnya memberikan penghargaan dan pengkuan 

yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang 

dicapainya. Bawahan akan bekerja keras dan semakin rajin, jika terus-

menerus mendapatkan pengakuan dan kepuasan dari usaha-usahanya. 

c. Asas komunikasi Maksudnya menginformasikan secara jelas tentang 

tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala yang 

dihadapi. Dengan asas komunikasi, motivasi kerja bawahan akan 

meningkat, sebab semakin besar minat dan perhatiannya terhadap hal 

tersebut.  

d. Asas timbal balik Yaitu memotivasi bawahan dengan mengemukakan 

keinginan atau harapan perusahaan disamping berusaha memenuhi 

kebutuhan- kebutuhan yang diharapkan bawahan dari perusahaan.  

e. Asas wewenang yang didelegasikan Maksudnya sebagian wewenang 

serta kebebasan karyawan untuk mengambil keputusan dan beraktivitas 

dan melaksanakan tugas-tugas atasan atau manajer. Dalam 
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pendelegasian ini manajer akan menyakinkan bawahan bahwa karyawan 

mampu dan dipercaya dapat menyelesaikan tugas itu dengan baik. 

B. Tinjauan Empiris 

Beberapa penelitian sebelumnya membicarakan dampak tingkatan mutu 

administrasi sebagai berikut : 

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya 

No 
Nama Peneliti 

dan Tahun 
Penelitian 

Judul 
Penelitian 

 
Variabel 

 
Hasil Penelitian 

1.  Sutrisno, 
Suhendi 
Desyella 
Arifa/2019 

Pengaruh 
Stres Kerja 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawan 
Pada PT. 
Bangun    
Sinar 
Indonesia 
Jakarta 

Variabel X 
Stres Kerja  
Variabel Y 
Kinerja 
Karyawan 

Hasil analisis 
menunjukkan 
bahwa variable 
stress kerja 
pada PT. 
Bangun Sinar 
Indonesia 
Jakarta di 
interprestasikan 
setuju dengan 
rata-rata sbesar 
3,72 pada 
rentang skala 
3,40-4,19. 
Sedangkn 
kinerja 
karyawan di 
interprestasikan 
kurang 
baikdengan 
rata-rata sebear 
3,08 pada 
rentang skala 
2,60-3,39. Hasil 
analisis 
perhitungan 
diperoleh Y = 
54, 781 – 
(0,628)X. Nilai 
konstan sebesar 
54, 781 dan 
koefisien – 
0,628 dimana 
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koefisien regresi 
angkanya 
bernilai Negatif. 
Nilai koefisien 
korelasi sebesar 
– 0,643 atau 
memiliki 
pengaruh yang 
kuat nilai 
koefisien 
determinasi 
sebesar 0,413 
atu 41,3% 
sedangkan 
sisanya sebesar 
58,7% 
dipengaruhi 
faktor lain. Uji 
hipotesis 
diperoleh 
hitung> tabel 
atau (-
5,812>2,011) 
dengan 
demikian H0 
ditolak dan H1  
diterima artinya 
terdapat 
pengaruh  
negatif dan 
signifikan antara 
stress kerja 
terhadap kinerja 
karyawan pada 
PT.Bangun 
Sinar Indonesia. 

2. Andhika, 
Aditya Bagus, 
Cahyono, 
Puguh/2017 

Pengaruh 
Stress Kerja 
Dan 
Lingkungan 
Kerja 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawan 
PT.Industri 
Kemasan 
Semen 
Gresik 
(IKSG) Jenu 
Tuban  

Variabel X 
Stres dan 
Lingkungan 
Kerja Variabel 
Y Kinerja 
Karyawan 

Pengujian 
validitas 
diperoleh 
X1.1=0,692X1.2 
= 0,758,X1.3 = 
0,790,. 
HitungY1.1= 
0,730, Y1.2= 
0,615Y1.3 = 
0,508. Dengan 
tabel 0,2579. 
Sedangkan uji 
reabilitas X1. = 
0,770. 
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RhitumgX2. = 
2,011. Dan uji F 
diperoleh 
Fhitung = 
19,347>Ftabel = 
3,16 Dari hasil 
di atas dapat 
disimpulkan 
data tersebut 
valid, reabel, 
dan terdapat 
hubungan 
secara 
pasrsialdan 
simultan, dan 
variabel yang 
dominan adalah 
kompensasi.Seb
agai masukan 
perusahaan 
hendaklah 
memperhatikan 
kondisi 
lingkungan agar 
tetap ideal dan 
juga kondisi 
psikologi 
karyawan agar 
tetap dapat 
bekerja secara 
optimal. 

3. Soekiman, 
Johanes F.X. 
Susanto/2018 

Analisis 
faktor-faktor 
Internal 
Perusahaan 
Yang 
Mempengar
uhi 
Kepuasan 
Kerja 
PT.Petro 
Central 
Gresik 

Variabel Y 
Faktor 
Internal 
Perusahaan 
Variabel Y 
Kepuasaan 
Kerja 

Penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa terdapat 
dua faktor yang 
dapat 
mempengaruhi 
kepuasaan 
kerja, yaitu 
faktor sosio 
struktural kerja 
dan 
kesejahteraan. 
Faktor sosio 
struktural kerja 
terdiri dari 
variabel: kondisi 
kerja, gaji, 
supervisi/gaya 
kepemimpinan, 
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kesempatan 
berprestasi, 
pengakuan, dan 
pekerja yang 
lebih 
menantang. 
Sedangkan 
Sfaktor 
kesejahtraan 
terdiri dari 
variabel 
tanggung jawab. 

4.  Tanuwiajaya, 
Michelle 
Winnie/2019 

Analisi 
Faktor-
Faktor Yang 
Mempengar
uhi 
Kepuasan 
Kerja CV 
Jia Ali 

Variabel X 
Faktor yang 
Berpengaruh 
Variabel Y 
Kepuasaan 
Kerja 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
sebagian besar 
karyawan CV 
Jia Ali memiliki 
ringkat 
kepuasaan kerja 
dengan kategori 
tinggi.  Analisis 
factor 
membentuk 
empat faktor 
baru yang 
mempengaruhi 
kepuasaan kerja 
karyawan CV 
Lia Ji yaitu 
faktor hubungan 
kerja, faktor 
kompensasi,fakt
or lingkungan 
kerja, dan faktor 
fasilitas umum 
 
 
 

5.  Analisis 
Faktor-
Faktor Yang 
Mempengar
uhi 
Kepuasan 
Kerja 
Karyawan 
Di Hotel 
Beach 
Padang 

Variabel X 
Faktor yang 
Mempengar
uhi Variabel 
Y 
Kepuasaan 
Kerja 

Berdasarkan 
deskripsi data 
diperoleh : 1) 
faktor gaji 
persentase 
tertinggi sebesar 
63,8%2) faktor 
pekerjaan itu 
sendir,persentas
e tertinngi 
sebesar 70%,3) 
faktor rekan 
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sekerja, 
persentase 
tertinggi sebesar 
86,3%,4) faktor 
atasan, 
persentase 
tertinngi sebesar 
67,5%,5) faktor 
promosi jabatan, 
presentase 
tertinggi sebesar 
56,3%dan 7) 
kepuasan kerja 
karyawan 
memiliki nilai 
rata-rata 
sebesar 70% 
Berdasarkan 
nilai koefisien 
determinasi 
diperoleh nilai 
Adjusted R 
Square 0,909 
artinya 
pengaruh 
variabel 
independen 
terhadap 
dependen 
adalah sebesar 
90,9% 
sedangkan 
9,1% 
dipengaruhi 
faktor lain yang 
tidak 
dimasukkan 
dalam metode 
ini. C. 
Berdasarkan 
hasil uji F 
diperoleh nilai 
sig 0,000<0,05 
artinya variabel 
independen 
(faktor gaji, 
faktor pekerjaan 
itu sendiri, faktor 
rekan sekerja, 
faktor atasan, 
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Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini: 

1.  Sutrisno, Suhendi Desyella Arifa/2019 menulis dengan judul Pengaruh 

Stress Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bangun Sinar 

Indonesia Jakarta pada tahun (2019) di Jakarta Indonesia. Menggunakan 

variable sebagai berikut: variable X pengaruh stress kerja dan variabel Y 

kinerja karyawan dengan menggunakan metode analisis kuantitatif. 

Sementara dalam penelitian saya dilakukan pada tahun 2022, di 

Kabupaten Gowa dengan judul Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap 

Motivasi Kerja Pegawai Pada Kantor DPRD Kabupaten Gowa. 

faktor promosi 
jabatan dan 
faktorlingkungan 
kerja) 
berpengaruh 
secara simultan 
(bersama-sama) 
terhadap 
variabel 
dependen 
(kepuasan kerja 
karyawan). 
Berdasarkan 
hasil analisis uji 
regresi parsial 
(uji t) 
menunjukkan 
bahwa variabel 
faktor gaji, faktor 
pekerjaan itu 
sendiri, faktor 
atasan, faktor 
promosi jabatan 
dan faktor 
lingkungan kerja 
berpengaruh 
terhadap 
variabel 
kepuasan kerja 
karyawan. 
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2. Andhika Aditya Bagus, Cahyono Puguh/2017, menulis dengan judul 

Pengaruh Stress Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

PT. Industri Kemasan Semen Gresik, pada tahun (2017) di Jenu Tuban. 

Menggunakan variable sebagai berikut: variable X pengaruh stress kerja 

dan variabel Y kinerja karyawan dengan menggunakan metode analisis 

kuantitatif. Sementara dalam penelitian saya dilakukan pada tahun 2022, 

di Kabupaten Gowa dengan judul Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap 

Motivasi Kerja Pegawai Pada Kantor DPRD Kabupaten Gowa 

3. Soekiman, Johanes F.X. Susanto/2018, menulis dengan judul Analisis 

factor-faktor Internal Perusahaan yang Mempengaruhi Kepuasaan Kerja 

PT. Petro Central Gresik, pada tahun (2018) di PT. Petro Central Gresik. 

Menggunakan variable kepuasan kerja dengan menggunakan metode 

analisis kuantitatif. Sementara dalam penelitian saya dilakukan pada 

tahun 2022, di Kabupaten Gowa dengan judul Pengaruh Penilaian Kinerja 

Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Kantor DPRD Kabupaten Gowa 

4. Tanuwiajaya, Michelle Winnie/2019, menulis dengan judul Analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja CV Jia Ali, pada tahun (2019) 

di CV Jia Ali. Menggunakan variable kepuasan kerja dengan 

menggunakan metode analisis kuantitatif. Sementara dalam penelitian 

saya dilakukan pada tahun 2022, di Kabupaten Gowa dengan judul 

Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada 

Kantor DPRD Kabupaten Gowa 

5.  menulis dengan judul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan di hotel beach padang, di Hotel Beach Padang. 

Menggunakan variable kepuasan kerja dengan menggunakan metode 
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analisis kuantitatif. Sementara dalam penelitian saya dilakukan pada 

tahun 2022, di Kabupaten Gowa dengan judul Pengaruh Penilaian Kinerja 

Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Kantor DPRD Kabupaten Gowa 

C. Kerangka Fikir  

Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai pada kantor DPRD Kabupaten 

Gowa maka instansi tersebut harus memperhatikan kepuasaan dan disiplin kerja 

pegawainya karena kepuasaan dan disiplin kerja mempunyai peran yang sangat 

penting untuk mendorong dan menimbulkan semangat kerja yang lebih baik bagi 

pegawai tersebut. Kinerja yang baik dapat dicapai jika didukung para pegawai 

yang mempunyai kepuasaan dan disiplin kerja dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya. 

Gambar 2. 1Skema Kerangka Fikir 

Kantor DPRD Kabupaten Gowa 

 

 

 

    PENILAIAN KINERJA 

            (X) 

1.Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Ketepatan Waktu 

  ( Robbins, Stephen P.2016) 

 

 

MOTIVASI KERJA 

(Y) 

1.Tanggung jawab 

2.Prestasi kerja 

3.Peluang untuk maju  

(Anwar Prabu Mangkunegara 

2009) 
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D. Hipotesis 

 Dari uraian tersebut di atas, diduga penilaian kinerja berpengaruh positif 

terhadap motivasi kerja pegawai pada kantor DPRD Kabupaten Gowa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

 Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah proses atau cara 

penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data berupa angka 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik/kuantitatif, 

dengan tujuan untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah serta untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. 

B. Lokasi dan Waktu 

1.  Spot penelitian dilakukan di Tempat kerja DPRD Kabupaten Gowa. 

2.  Waktu Penelitian Waktu tesan selesai dalam waktu yang sangat lama 

mulai dari bulan Mei sampai dengan Juli 2022. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

  Agar penelitian mendapatkan hasil yang maksimal maka jenis 

data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data 

yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung. Data ini 

diperoleh dari kuesioner yang akan dibagikan dan berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 
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2. Sumber data 

Berdasarkan sumbernya, data yang dikumpulkan penulis dapaT 

diketahui bahwa data sekunder. Data sekunder yaitu data yang 

dikumpulkan penulis dari dokumen-dokumen yang ada di instansi 

tersebut, dari hasil penelitiaan kepustakaan, dan dari instansi lainnya 

yang terkait. Data ini merupakan gambaran umum instansi, misalnya: 

sejarah berdirinya, struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung 

jawab. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut (Mudjarad Kuncoro 2015), populasi adalah kelompok 

elemen yang lengkap, umumnya berupa orang, obyek, kegiatan dimana 

penelitian mempelajari atau menjadikannya obyek peneliti dalam penelitian 

ini, yang menjadi populasi adalah 36 orang pegawai tetap pada Kantor 

DPRD Kabupaten Gowa. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2017), sampling jenuh adalah teknik populasi 

penentuan sampel bila semua anggota dijadikan sampel. sampel adalah 

suatu himpunan atau bagian dari unit populasi dalam penelitian. Sampel 

yang diambil dalam penelitian ini yaitu 36 orang pegawai tetap pada Kantor  

DPRD Kabupaten Gowa. 
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E. Metode pengumpulan data 

 Untuk mendapatkan data yang relevan dalam penelitian ini maka 

dilakukan dengan wawancara yang dibantu dengan instrumen penelitian yaitu 

kuesioner yang diberikan kepada responden, pengamatan langsung 

sertanstudi kepustakaan 

 Metode pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan kepada pihak yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. Unruk menilai tanggapan responden maka penulis menggunakan 

skala likert dalam Sugiyono (2007:132) yaitu dengan menghitung bobot setiap 

pertanyaan. 

Nilai tersebut akan dijadikan variabel penilaian. Bobot jawaban responden 

diberi nilai rinci sebagai berikut: 

1. Sangat setuju diberi bobot 5 

2. Setuju diberi bobot 4 

3. Kurang setuju dibei bobot 3 

4. Tidak setuju diberi bobot 2 

5. Sangat tidak setuju diberi bobot 1  

 Metode kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan 

mengutip pendapat dai berbagai sumber seperti buku, internet, skripsi, 

laporan atau dokumen dan sumber lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. Materi wawancara dan kuesioner meliputi 

pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan keadaan instansi dan 

berkaitan dengan kepuasaan disiplin kerja serta kinerja pegawai. Selain itu, 

dilakukan pula observasi (observation), yaitu melakukan pengamatan secara 
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langsung terhadap aktivitas keseharian, lingkungan dan sarana kerja yang 

berhubungan dengan penulisan ini. 

F. Definisi Operasional Variabel 

 Secara teoritis, defenisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang 

memberikan penjalasan atau keterangan tentang variabel-variabel 

operasional sehingga dapat diamati atau diukur. Defenisi operasional yang 

akan dijelaskan penulis adalah kepuasan dan disiplin kerja serta kinerja 

pegawai. 

1. Kepuasaan kerja adalah perasaan senang yang dirasakan oleh seorang 

pegawai pada suatu pekerjaan yang merupakan dampak atau hasil evaluasi 

dari persepsi pegawai mengenai seberapa baik pekerjaan mereka 

menyediakan hal yang dipandang penting. Indikatornya adalah kepuasaan 

terhadap pekerjaan itu sendiri, kepuasaan terhadap upah dan gaji, 

kepuasaan terhadap kondisi kerja. Pengukuran variabel mengguakan 

kuesioner skala likert 5 (lima) point gradasi jawaban sangat setuju sampai 

tidak setuju. 

2. Disiplin kerja adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai 

dengan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, dan bila melanggar akan 

ada saksi atas pelanggarannya. Indikatornya adalah datang dan pulang 

kantor sesuai dengan waktu yang ditetapkan secara tertib dan teratur, 

berhati-hati dalam menggunakan dan merawat peralatan kantor, bertanggung 

jawab dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya sesuai 

dengan prosedur dan bertanggung jawab atas hasil kerja dan menaati semua 

peraturan kantor seperti memakai seragam kantor, menggunakan tanda 

pengenal atau identitas, membuat ijin bila tidak masuk kantor, dan lain-lain 
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sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengukuran variabel menggunakan 

kuesioner skala likert 5 (lima) point gradasi jawaban sangat setuju sampai 

sangat tidak setuju. 

3. Kinerja pegawai adalah perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai 

dengan standar yang telah ditentukan. Kinerja juga berarti hasil yang dicapai 

oleh seseorang, baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Indikatornya 

adalah kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, kemampuan bekerja sendiri, 

pemahaman dan kemampuan memecahkan masalah. Pengukuran variabel 

menggunakan kuesioner skala likert 5 (lima) point gradasi jawaban sangat 

setuju sampai sangat tidak setuju. 

G. Metode Analisis data 

1.  Analisis regresi sederhana 

Adalah suatu analisis untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel 

independen terhadap dependen dan analisis regresi sederhana menggunakan 

rumus persamaan menurut Sugiyono (2017 : 261) yaitu : 

𝒀 = 𝒂 + 𝒃𝑿 

Keterangan :  

Y = Penilaian Kinerja 

a = Konstanta 

b = Koefisien Regresi 

X = Motivasi Kerja 
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2. .Uji t  

Uji t merupakan salah satu uji hipotesis digunakan untuk mengetahui 

apakah suatu variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y)  

dinyatakan  signifikan, untuk   melakukan uji hipotesis perlu diketahui 

dasar pengambilan keputusan  dalam uji t. Berikut 2 acuan yang 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan uji t : 

a) Berdasarkan nilai signifikansi (Sig) 

1)  Jika nilai (Sig). < Probabilitas 0,005, maka terdapat pengaruh 

antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) 

atau hipotesis diterima. 

2) Jika nilai (Sig). > Probalitas 0,005, maka tidak ada pengaruh 

antara variabel independen (X) terhadap variabel (Y) atau 

hipotesis ditolak. 

b) Berdasarkan perbandingan nilai t hitung dengan t tabel 

1) Jika nilai t hitung > t tabel, maka terdapat pengaruh antara 

variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) atau 

hipotesis diterima. 

2) Jika nilai t hitung < t tabel, maka tidak ada pengaruh antara 

variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) atau 

hipotesis ditolak. 

2. Koefisien Determinasi  (𝑅2) 

Koefisien determinasi R2 yaitu mengukur seberapah jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai  R2  yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel dependen sangat terbatas nilai yang 
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mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen 

(Ghozali 2016,95). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Instansi 

1. Profil dan Sejarah umum kantor DPRD Kab. Gowa 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah 

lembaga Legislatif. Pada masa Kerajaan Gowa yang di Pimpin oleh 

Tumanurunga (1320), Lembaga Legislatif itu Bernama Kasuwiang 

salapanga (9 Pemimpin Kaum), Paccalayya sebagai Ketua Dewan 

Legislatif yang di Amanahkan langsung Oleh Masyarakat Gowa untuk 

memimpin Kasuwiang salapanga. 

Pada masa Pemerintahan Batara Gowa (Raja Gowa Ke VII), 

Lembaga Legislatif Kerajaan Gowa atau di kenal sebagai Kasuwiang 

Salapanga diubah nama menjadi Bate Salapanga yang terdiri dari 

Sembilan (9) Gallarang, seiring dengan berkembangan politik 

khusunya di Gowa dan berlakunya UU No 2 Tahun 1957, maka 

System Pemerintahan Monarchi atau Kerajaan di ubah Menjadi 

System Pemerintahan Yang di Pimpin oleh Bupati Atau Kepala 

Daerah. Atas perubahan System Pemerintahan itu juga berdampak 

pada System Legislatif, Bate Salapanga Diubah menjadi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Gorong Royong pada masa masa Orde 

Lama dan Kemudian berganti nama menjadi Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) pada masa Orde Baru sampai sekarang. 
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2. Visi dan Misi Kantor DPRD Kab. Gowa 

a. Visi  

“Terwujudnya Sekretariat DPRD Yang Mampu Mendukung 

Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Dprd Dalam Peningkatan Kualitas 

Hidup Masyarakat Gowa.” 

b. Misi  

Untuk mendukung visi yang telah dirumuskan, maka sekretariat DPRD 

Kabupaten Gowa menetapkan misi yaitu sebagai berikut : 

a. Optimalisasi pelayanan Administarsi dalam rangka menunjang 

tugas pokok dan fungsi pengawasan yang diemban DPRD 

Kabupaten Gowa. 

b. Optimalisasi pelayanan Administrasi dalam rangka tugas pokok 

dan fungsi penganggaran yang diemban DPRS Kabupaten Gowa. 

c. Optimalisasi pelayanan Administrasi dalam rangka tugas pokok 

dan fungsi legislasi yang diemban DPRD Kabupaten Gowa. 

Adapun Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa mendukung 

pencapaian Misi Bupati dan Wakil Bupati Gowa yang ke 5 (Lima), 

yaitu : 

“ Meningkatkan penyelenggaran Pemerintah yang Baik dan 

Demokratis “ 
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3. Struktur Organisasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

  

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor DPRD Gowa 

 

4. Job description 

Uraian tugas pokok dan fungsi di Kantor DPRD Kab. Gowa. 

A. SEKRETARIS DPRD (SEKWAN) 

Sektretaris DPRD menyelenggarakan administrasi 

kesektretariatan,administrasi keuangan dan pengendalian internal 
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terhadap unit kerja mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli 

yang di perlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan 

peraturan perundang-undangan serta pedoman yang berlaku 

untuk kelancaran tugas.  

  Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretaris DPRD mempunyai 

fungsi ; 

i. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

ii. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

iii. Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

iv. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang di 

perlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

v. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan 

pengawasan tugas kepala bagian; 

vi. Pelaksanaa fungsi lain sesuai dengan kewenangan dan 

bidang tugasnya. 

 

B. BAGIAN UMUM 

 

1) Kepala Bagian Umum.  

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu 

sekretaris DPRD dalam memimpin dan melaksanakan, 

menyiapkan bahan dalm rangka perumusan kebijakan, 

pengoordinasian pelaksaan urusan umum yang meliputi 

urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, Humas dan 

Protokol, Rumah Tangga dan Perlengkapan, sesuai 

perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk 

kelancaran tugas.  

Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Umum mempunyai 

fungsi  

a. Penyusunan kebijakan teknis Bagian Umum, 
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b. Penyelenggaraan program kerja Bagian Umum, 

c. Pembinaan, Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan 

tugas Kepala Sub Bagian lingkup Bagian Umum, 

d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan tugas Kepala 

Sub Bagian lingkup Bagian Umum, 

e. Pelaksanaan administrasi Bagian Umum, 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 

Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu Kepala 

Bagian Umum menyiapkan, melaksanakan, 

mengumpulkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan 

dan pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Kepegawaian 

sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang 

berlaku untuk kelancaran tugas;. 

(3) Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol 

Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian 

Umum dalam melaksanakan, mengumpulkan, bahan dalam 

rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan 

pengelolaan Humas, Protokol dam Media Massa sesuai peraturan 

perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk 

kelancaran tugas. 

      (4) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai 

tugas membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan, 

mengumpulkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan dan 

pelaksanaan urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan sesuai 

dengan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk 

kelancaran tugas. 
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C. BAGIAN KEUANGAN 

 

(1) Kepala Bagian Keuangan 

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris 

DPRD melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan 

kebijakan dan pelaksanaan kegiatan urusan keuangan yang 

meliputi perencanaan, pelaporan dan perbendaharaan serta 

verifikasi dan penataan usaha keuangan DPRD dan Sekretaris 

DPRD sesuai perundang-undangan dan pedoman yang berlaku 

untuk kelancaran tugas. 

   Dalam Penyelenggaraan tugasnya, Bagian Keuangan mempunyai  

Fungsi ; 

a. Penyusunan kebijakan teknis bagian Keuangan; 

b. Penyelanggaraan program kerja bagian Keungan; 

c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan 

tugas Kepala Sub Bagian Keungan; 

d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan tugas Kepala 

Sub Bagian; 

e. Pelaksanaan administrasi bagian Keuangan; 

f.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam 

mengumpulkan Bahan dan melakukan penyusunan 

program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan 

laporan kinerja Sekretariat DPRD sesuai perundang-

undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran 

tugas. 

4) Kepala Sub Bagian Perbendaharaan  

Kepala Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas 

membantu Kepala Bagian Keuangan dalam 

melaksanakan, menyiapkan bahan dalam rangka 

perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan 
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perbendaharaan dan verifikasi, sesuai perundang-

undangan dan pedoman yang berlaku untuk pelancaran 

tugas. 

5) Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi 

Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai 

tugas membantu Kepala Bagian keuangan dalam 

melaksankan, mengumpulkan bahan dalam rangka 

perumussan kebijakan dalam pelaksanaan urusan 

verifikasi dan pembukuan, pengelolahan anggaran dan 

administrasi keuangan serta penyusunan pelaporan 

keuangan, sesuai peraturan perundang-undangan dan 

pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. 

 

D. BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH 

E.  

1) Kepala Bagian Persidangan dan Risalah 

Kepala Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai  

tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memimpin dan 

melaksanakan, menyiapkan bahan dalam rangka 

perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan 

urusan persidangan dan risalah Yang meliputi urusan 

persidangan, risalah dan notulen, aspirasi dan reses 

sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang 

berlaku untuk kelancaran tugas. 

Dalam penyelanggaraan tugasnya, bagian persidangan 

dan risalah mempunyai fungsi;  

a. Penyusunan kebijakan teknis bagian persidangan; 

b. Pelaksanaan program dan kegiatan bagian persidangan 

dan risalah; 

c. Pembinaan, pengkoordinasian pengendalian, pengawasan   

tugas sub bagian persidangan, risalah, aspirasi dan reses; 

d. Penyelanggaraan evaluasi dan pelaporan tugas sub 

bagian; 
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e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan  oleh pemimpin 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

2) Kepala Sub Bagian Persidangan 

Kepala sub bagian mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan, mengumpulkan bahan dalam rangka 

peruimusan kebijakan dan pelaksanaan  urusan 

persidangan, aspirasi, risalah dan arsip sesuai perundang 

undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran 

tugas. 

 

3) Kepala Sub. Bagian Risalah dan notulen 

Kepala sub bagian risalah dan notulen mempunyai tugas 

membantu kepala bagian persidangan  dan risalah dalam 

memimpin dan melaksanakan, mengumpulkan 

bahandalam rangka perumusan kebijakan dan 

pelaksanaan penyusunan risalah, sesuai peraturan 

perundang-undangan dan pedoman yang pedoman yang 

berlaku untuk kelancaran tugas 

4) Kepala sub. Bagian Aspiras dan Reses 

Kepala sub. Bagian  Aspirasi dan Reses memnpunyai 

tugas memimpin dan melksanakan, mengumpulkan bahan 

dalam rangka peremusan kebijakan dan pelaksanaan 

layanan aspirasi dan reses, sesuai peraturan perundang-

undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran 

tugas. 

 

F. BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

1) Kepala Bagian Perundang-Undangan 

Kepala bagian perundang-undangan mempunyai tugas 

membantu sekretaris DPRD dalam memimpin dan 

melaksanakan,menyiapkan bahan dalam rangka  

perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan 

urusan bagian perundang-undangan  meliputi; 
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penyuisunan produk hokum a;lanisa perundang-undangan 

dan dokumentasi dan perpustakaan, sesuai peraturan 

perundang-undangan dan pedoman yang berlaku uintuk 

kelancaran tugas. 

2) Kepala Sub. Bagian produk Hukum 

Kepala Sub bagian produk Hukum mempunyai tugas 

memimpin    dan melaksanakan, mengumpulkan bahan 

dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

urusan menyiapkan rancangan produk hukum DPRD dan 

peraturan daerah, sesuai pertaturan perundang-undangan 

dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. 

 

3) Kepala Sub Bagian Analisa Perundang-undangan 

kepala sub bagian analisa perundang-undangan 

mempunyai tugas membantu kepala bagian perundang-

undangan dalam memimpin dan melaksanakan, 

mengumpulkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan 

dan penyiapan bahan fasilitasi pengkajian dan 

perkembangan kebijakan alat kelengkapan DPRD, sesuai 

peraturan perundang-undangan dan pedoman yang 

berlaku untuk kelancaran tugas 

4) Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan 

Kepala sub bagian dokumentasi dan perpustakaan 

mempunyai tugas membantu kepala bagian perundang-

undangan dalam memimpin dan melaksanakan, 

mengumpulkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan 

dan penyiapan penyusunan dan pengolahan dokumentasi, 

system jaringan dokumentasi dan informasi hukum, serta 

mengelolah perpustakaan, sesuai peraturan perundang-

undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran 

tugas.  
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B. Penyajian Data  

Setelah diadakan penelitian dilapangan melalui penyebaran 

angket/kuesioner, maka diproleh berbagai data mengenai keadaan 

responden, dalam bab ini akan dibahas data yang diproleh selama 

penelitian yang berlangsung di Kantor DPRD Kab. Gowa. Data-data 

tersebut akan disajikan dalam bentuk analisis data dengan jumlah sampel 

36 orang responden. 

 

a. Karakterstik Responden Menurut Umur 

Karakteristik responden dilihat dari aspek umur <20  tahun, 

umur 20-25 tahun,umur 26-30 tahun, umur 31- 35 tahun, umur 36-

40 tahun sampai >40 tahun. Distribusi responden menurut 

kelompok umur para pegawai adalah seperti pada tabel berikut. 

Tabel 4. 1 Distribusi Responden Menurut umur 

NO Kelompok   Umur Jumlah  
Persentase 

(%) 

1.  <20 Tahun 3 8.33% 

2. 20-25 Tahun 5 13.88% 

3.  26-30 Tahun 5 13.88% 

4.  31-35 Tahun 5 13.88% 

5.         36-40 Tahun 8 22.22% 

6. > 40 Tahun 10 27.77% 

Jumlah 36 100% 

Sumber hasil olahan kuesioner tahun 2022 

Sesuai dengan data diatas, diproleh persentase tertinggi adalah 

responden berdasarkan umur >40 tahun sebanyak 10 orang atau 27.77% 

sementara responden terendah dengan umur <20 tahun  3 orang sebanyak 

8.33%. 

b. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin  
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Perbedaan jenis kelamin merupakan salah satu variabel yang 

dapat mempengaruhi motivasi kerja pegawai. Kondisi ini disebabkan 

oleh fisik yang dimilki oleh seorang pegawai yang bersangkutan. 

Karakteristik responden menurut jenis kelamin terlihat seperti pada tabel 

berikut : 

Tabel 4. 2 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah 
Persentase 

(%) 

1. Laki-laki 20 55.56% 

2. Perempuan 16 44.44% 

Jumlah 36 100% 

Sumber olahan data kuesioner tahun 2022 

Sesuai dengan data diatas, diproleh persentase tertinggi adalah 

responden berjenis kelamin perempuan laki-laki 21 orang atau 57,9% 

sementara responden laki-laki sebanyak 15 orang atau 43,1%. 

c. Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan yang berhasil dicapai oleh seorang pegawai 

merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi motivasi kerja 

pegawai, karena semakin tinggi pendidikannya maka mereka akan memiliki 

kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan yang pendididkannya 

lebih rendah. 

Tabel 4. 3 Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan 

No. Pendidikan Jumlah 
Persentase 

(%) 

1. Tamat SLTA 6 16.66% 

2. Sarjana D3 3 8.33 

3. Sarjana S1 21 58.33% 
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4. Sarjana S2 6 16.66% 

Jumlah 36 100% 

 Sumber hasil olahan kuesioner tahun 2022 

Berdasarkan tabel di atas, diproleh bahwa jenjang pendidikan 

responden terbanyak adalah Sarjana S1 sebanyak 21 orang atau 

58.33%, sedangkan jenjang pendidikan paling sedikit yaitu D3 sebanyak 

6 orang atau 16.66%. 

C. Pembahasan Analisis Data  

Pembahasan atau analisis data dari hasil penelitian Pengaruh 

Penilaian Kerja Terhadap Motivasi Kerja pegawai pada kantor DPRD 

Kabupaten Gowa akan peneliti sajikan dalam bentuk tabel tabulasi data 

kuantitatif dalam persentase. Variabel independen Penilaian Kerja (X). 

    Data yang terkumpul melalui penyebaran kuesioner untuk 

variabel independen Penilaian Kerja  (X) seperti tabel ini: 

Tabel 4. 4 Distribusi jawaban responden Saya memulai dan mengakhiri 
pekerjaan sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan oleh Kantor DPRD Kab. 

Gowa 

No Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju 4 11.11% 

3 Tidak setuju 1 2.77% 

4 Setuju  22` 61.11% 

5 Sangat setuju 9 25% 

 Jumlah 36 100% 

 Sumber data diolah SPSS 23 tahun 2022 
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 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang 

menjawab sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, yang menjawab kurang setuju 

sebanyak 4 orang atau 11.11%, yang menjawab tidak setuju 1 orang atau 2.77%, 

yang menjawab setuju sebanyak  22 orang atau 61.11% dan yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 9 orang atau 25%. 

Tabel 4. 5 Distribusi jawaban responden Saya mampu 
mempertanggungjawabkan segala kesalahan, yang terjadi baik sengaja/ 

tidak sengaja dilakukan, selama proses penyelesaian tugas 

 

No Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 

3 Tidak setuju 2 5.55% 

4 Setuju  18 50% 

5 Sangat setuju 16 44.44% 

 Jumlah 36 100% 

         Sumber data diolah SPSS 23 tahun 2022 
 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang 

menjawab sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, yang menjawab kurang setuju 

sebanyak 0 orang atau 0%, yang menjawab tidak setuju 0 orang atau 0%, yang 

menjawab setuju sebanyak 18 orang atau 50% dan yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 16 orang atau 44.44% 

Tabel 4. 6 Distribusi jawaban responden Saya mampu menggunakan 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 
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3 Tidak setuju 3 8.33% 

4 Setuju  28` 77.77% 

5 Sangat setuju 5 13.88% 

 Jumlah 36 100% 

         Sumber data diolah SPSS 23 tahun 2022 
 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang 

menjawab sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, yang menjawab kurang setuju 

sebanyak 0 orang atau 0%, yang menjawab tidak setuju 3 orang atau 8.33%, 

yang menjawab setuju sebanyak 28 orang atau 77.77% dan yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 5 orang atau 13.88% 

Tabel 4. 7 Distribusi jawaban responden Saya mampu menyelesaikan setiap 
tugas yang dibebankan sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh 

kantor DPRD Gowa 

No Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 

3 Tidak setuju 1 2.77% 

4 Setuju  24 66.66% 

5 Sangat setuju 11 30.55% 

 Jumlah 36 100% 

         Sumber data diolah SPSS 23 tahun 2022 
 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang 

menjawab sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, yang menjawab kurang setuju 

sebanyak 0 orang atau 0%, yang menjawab tidak setuju 1 orang atau 2.77%, 

yang menjawab setuju sebanyak 24 orang atau 66.66% dan yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 11 orang atau 30.55% 
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Tabel 4. 8 Distribusi jawaban responden Saya rutin dalam menjalankan 
“tertib administrasi”, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tertib dalam 

pembuatan laporan untuk setiap proses dan hasil dari apa yang 
telah/sedang dikerjakan 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 

3 Tidak setuju 1 2.77% 

4 Setuju  30 83.33% 

5 Sangat setuju 5 13.88% 

 Jumlah 36 100% 

         Sumber data diolah SPSS 23 tahun 2022 
 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang 

menjawab sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, yang menjawab kurang setuju 

sebanyak 0 orang atau 0%, yang menjawab tidak setuju 1 orang atau 2.77%, 

yang menjawab setuju sebanyak 30 orang atau 83.33% dan yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 5 orang atau 13.88% 

Tabel 4. 9 Distribusi jawaban responden Saya memiliki motivasi tinggi 
untuk menanyakan/meminta tugas baru dari atasan, jika tugas yang lama 

telah mampu diselesaikan 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 

3 Tidak setuju - - 

4 Setuju  30 83.33% 

5 Sangat setuju 6 16.66% 

 Jumlah 36 100% 
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         Sumber data diolah SPSS 23 tahun 2022 
 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang 

menjawab sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, yang menjawab kurang setuju 

sebanyak 0 orang atau 0%, yang menjawab tidak setuju 0 orang atau 0%, yang 

menjawab setuju sebanyak 30 orang atau 83.33% dan yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 6 orang atau 16.66% 

Tabel 4. 10 Distribusi jawaban responden Pegawai Karyawan sangat rutin 
dalam memperhatikan kerapihan akan penampilan diri sebelum memulai 

maupun selama melakukan pekerjaan di kantor DPRD Kab. Gowa 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 

3 Tidak setuju 1 2.77% 

4 Setuju  25 69.44% 

5 Sangat setuju 10 27.77% 

 Jumlah 36 100% 

         Sumber data diolah SPSS 23 tahun 2022 
 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang 

menjawab sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, yang menjawab kurang setuju 

sebanyak 0 orang atau 0%, yang menjawab tidak setuju 1 orang atau 2.77%, 

yang menjawab setuju sebanyak 25 orang atau 69.44% dan yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 10 orang atau 27.77% 
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Tabel 4. 11 Distribusi jawaban responden Saya sangat memperhatikan 
kebersihan ruang kerja yang telah disediakan oleh Kantor DPRD Kab. Gowa

  

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 

3 Tidak setuju 1 2.77% 

4 Setuju  27 75% 

5 Sangat setuju 8 22.22% 

 Jumlah 36 100% 

         Sumber data diolah SPSS 23 tahun 2022 
 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang 

menjawab sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, yang menjawab kurang setuju 

sebanyak 0 orang atau 0%, yang menjawab tidak setuju 1 orang atau 2.77%, 

yang menjawab setuju sebanyak 27 orang atau 75% dan yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 8 orang atau 22.22% 

Data yang terkumpul melalui penyebaran kuesioner untuk variabel 

independen Motivasi Kerja  (Y) seperti tabel ini: 

Tabel 4. 12 Distribusi jawaban responden Saya merasa ada kepuasan 
tersendiri apabila mampu menyelesaikan pekerjaan yang sulit dan mecapai 

target kerja 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 

3 Tidak setuju - - 

4 Setuju  28 77.78% 
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5 Sangat setuju 8 22.22% 

 Jumlah 36 100% 

Sumber data diolah SPSS 23 tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang 

menjawab sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, yang menjawab kurang setuju 

sebanyak 0 orang atau 0%, yang menjawab tidak setuju 0 orang atau 0%, yang 

menjawab setuju sebanyak 28 orang atau 77.78% dan yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 8 orang atau 22.22% 

Tabel 4. 13 Distribusi jawaban responden Saya mampu menggunakan 
potensi diri dan bekerja secara mandiri 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju 1 2.77% 

3 Tidak setuju 1 2.77% 

4 Setuju  22 61.11% 

5 Sangat setuju 12 33.33% 

 Jumlah 36 100% 

 Sumber data diolah SPSS 23 tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang 

menjawab sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, yang menjawab kurang setuju 

sebanyak 1 orang atau 2.77%, yang menjawab tidak setuju 1 orang atau 2.77%, 

yang menjawab setuju sebanyak 22 orang atau 61.11% dan yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 12 orang atau 33.33% 
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Tabel 4. 14 Distribusi jawaban responden Saya mampu bekerja dengan 
penuh rasa tanggung jawab 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju 7 19.44% 

2 Kurang setuju 9 25% 

3 Tidak setuju 2 5.55% 

4 Setuju  13 36.11% 

5 Sangat setuju 5 13.88% 

 Jumlah 36 100% 

 Sumber data diolah SPSS 23 tahun 2022  

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang 

menjawab sangat tidak setuju 7 orang atau 19.44%, yang menjawab kurang 

setuju sebanyak 9 orang atau 25%, yang menjawab tidak setuju 2 orang atau 

5.55%, yang menjawab setuju sebanyak 13 orang atau 36.11% dan yang 

menjawab sangat setuju sebanyak 5 orang atau 13.88% 

Tabel 4. 15 Distribusi jawaban responden Saya siap lembur apabila 
pekerjaan saya belum selesai tepat waktu 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju 1 2.77% 

3 Tidak setuju 2 5.55% 

4 Setuju  30 83.33% 

5 Sangat setuju 3 8.33% 

 Jumlah 36 100% 

 Sumber data diolah SPSS 23 tahun 2022 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang 

menjawab sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, yang menjawab kurang setuju 

sebanyak 1 orang atau 2.77%, yang menjawab tidak setuju 2 orang atau 5.55%, 

yang menjawab setuju sebanyak 30 orang atau 83.33% dan yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 3 orang atau 8.33% 

Tabel 4. 16 Distribusi jawaban responden Tugas dan tanggung jawab yang 
diberikan pimpinan sesuai dengan pendidikan dan kemampuan saya 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju 2 5.55% 

3 Tidak setuju 1 2.77% 

4 Setuju  29 80.55% 

5 Sangat setuju 4 11.11% 

 Jumlah 36 100% 

Sumber data diolah SPSS 23 tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang 

menjawab sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, yang menjawab kurang setuju 

sebanyak 2 orang atau 5.55%, yang menjawab tidak setuju 1 orang atau 2.77%, 

yang menjawab setuju sebanyak 29 orang atau 80.55% dan yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 4 orang atau 11.11% 

Tabel 4. 17 Distribusi jawaban responden Saya merasa senang menerima 
tantangan kerja yang diberikan oleh perusahaan 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 
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3 Tidak setuju 1 2.77% 

4 Setuju  27 75% 

5 Sangat setuju 8 22.22% 

 Jumlah 36 100% 

 Sumber data diolah SPSS 23 tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang 

menjawab sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, yang menjawab kurang setuju 

sebanyak 0 orang atau 0%, yang menjawab tidak setuju 1 orang atau 2.77%, 

yang menjawab setuju sebanyak 27 orang atau 75% dan yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 8 orang atau 22.22% 

Tabel 4. 18 Distribusi jawaban responden Saya merasa termotivasi untuk 
melakukan pekerjaan secara tepat dan cepat sesuai dengan skill saya 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 

3 Tidak setuju - - 

4 Setuju  31 86.11% 

5 Sangat setuju 5 13.89% 

 Jumlah 36 100% 

 Sumber data diolah SPSS 23 tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang 

menjawab sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, yang menjawab kurang setuju 

sebanyak 0 orang atau 0%, yang menjawab tidak setuju 0 orang atau 0%, yang 
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menjawab setuju sebanyak 31 orang atau 86.11% dan yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 5 orang atau 13.89%. 

Tabel 4. 19 Distribusi jawaban responden Saya merasa puas menerima 
bonus sesuai dengan penilaian hasil kinerja pribadi 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 

3 Tidak setuju 2 5.55% 

4 Setuju  30 83.33% 

5 Sangat setuju 4 11.11% 

 Jumlah 36 100% 

 Sumber data diolah SPSS 23 tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang 

menjawab sangat tidak setuju 0 orang atau 0%, yang menjawab kurang setuju 

sebanyak 0 orang atau 0%, yang menjawab tidak setuju 2 orang atau 5.55%, 

yang menjawab setuju sebanyak 30 orang atau 83.33% dan yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 4 orang atau 11.11%. 

1. Uji instrument penelitian  

a. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid atau 

tidaknya kuesioner, setelah data terkumpul dan dinilai sesuiai dengan 

kondisi jawaban yang diberikan, sebelum dilakukan analisis 

menggunakan spss, maka terlebih dahulu diuji kehandalan masing-

masing item pernyataan yang ada pada seluruh variabel pengujian.  

1) Jika nilai r hitung > r  table maka butir pernyataan tersebut 
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dinyatakan valid pada signifikan 0,05 (5%) 

2) Jika nilai r hitung < r table maka butir pernyataan tersebut 

dinyatakan tidak valid 

3) R hitung dapat dilihat pada kolom total correlation 

Tabel 4. 20 Hasil Uji Validitas Variabel Independent Penilaian Kinerja (X) 
dan Variabel Dependen Motivasi Kerja (Y) 

 Sumber data diolah SPSS 20 tahun 2022 

Dari tabel 4.22 dapat diketahui bahwa dari seluruh item yang ada pada 

variabel penilaian kinerja sebanyak 8 item, variabel motivasi kerja sebanyak 8 

item. Dan dari hasil pengolahan SPSS diatas 16 item ada beberapa item yang 

tidak valid sebanyak 2 item dan 14 item yang valid. Dari 14 item pernyataan 

maka dapat dilanjutkan kepengujian selanjutnya. Dari jumlah kuesioner yang 

disebar sebanyak 16 kuesioner yang kembali juga 16 kuesioner.  

No Butir 
Pernyataan  

Person 
Correlation R 

Hitung 

R 
Tabel 

Nilai 
Signifikansi 

Keterangan 

1 0.242 0.32 0.181 Tidak Valid 

2 0.491 0.32 0.003 valid 

3 0.717 0.32 0 valid 

4 0.467 0.32 0.003 valid 

5 0.486 0.32 0.005 valid 

6 0.491 0.32 0.004 valid 

7 0.627 0.32 0 valid 

8 0.389 0.32 0.029 valid 

9 0.422 0.32 0.016 valid 

10 0.483 0.32 0.005 valid 

11 0.148 0.32 0.441 Tidak Valid 

12 0.558 0.32 0.001 valid 

13 0.464 0.32 0.001 valid 

14 0.538 0.32 0.002 valid 

15 0.342 0.32 0.058 valid 

16 1 0.32 1  valid 
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b. Uji Reliabilitas 

Setelah diperoleh item-item yang valid, maka item-item tersebut di 

uji reabilitas instrument penelitian dengan menggunakan rumus 

Cronbach Alpha adalah sebagai berikut : 

𝑟11=(
𝑛

𝑛−1
) (1 −

Σ𝜎𝑡2

𝜎𝑡2
) 

Keterangan : 

𝑟11  = Reliabilitas yang dicari 

𝑛   = Jumlah ite m pertanyaan yang di uji 

Σσt2  = Jumlah Varians skor tiap-tiap item 

𝜎𝑡2  = Varians total 

Kriteria pengujian: 

1) Jika nilai koefisien reabilitas yakni Cronbach Alpha > 0,6 

maka instrument variabel adalah reliable (percaya) 

2) Jika nilai koefisien reliabilitas yakni Cronbach Alpha < 0,6 

maka instrument variabel adalah tidak valid (tidak percaya) 

 

Tabel 4. 21 Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

 
    

sumber data diolah,tahun 2022 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan 

reliable karena telah melewati batas koefisien reliabilitas sehingga untuk 

selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Batas Reliable Kete rangan 

Penilaian Kinerja 
(X) 

0.847 0.6 Reliable 

MotivasiKerja (Y) 0.801 0.6 Reliable 
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untuk digunakan. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam 

model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki 

distribusi normal atau tidak normal (juliandi, 2013). Model regresi 

yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. 

Gambar 4. 2 P-P Plot 

 

Gambar diatas menunjukkan bahwa model regresi telah 

memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga 

data model regresi ini mendekati normal. 
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Gambar 4. 3 Grafik Histogram 

 

Pendekatan histogramdata berdistribusi normal apabila distribusi data 

tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Pada pendekatan 

grafik dan distribusi normal apabila titik mengikuti data di sepanjang 

diagonal. 

b. Uji Multikolienaritas 

Jika VIF dibawah <10 dan tolerance value diatas >0.1 maka tidak terjadi 

Multikolienaritas 
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Tabel 4. 22 hasil Uji Multikolienaritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 7.442 3.242  2.295 .028   

Peniliaian 

Kinerja 
.726 .110 .750 6.611 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Motivasi Kerja 

 

Hasil uji Multikolienaritas pada tabel 4.21 menunjukkan bahwa nilai VIF 

variabel dependen dan variabel moderasi memiliki nilai yang lebih kecil dari 10 

sehingga dapat disimpulkan data pada penelitian ini tidak terjadi Multikolienaritas 

karena nilai VIF kurang dari 10 yaitu 1.000 sehingga dapat dinyatakan bahwa 

model tidak menagalami gejala Multikolienaritas. 

c. Uji heteroskedasitas 

 Pengujian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homokedasitas sebaliknya jika varian 

berbeda maka disebut heteroskedasitas. Ada tidaknya heteroskedasitas dapat 

diketahui dengan melalui grafik scatterplot antar nilai prediksi variabel 

independen dengan nilai residualnya. Jika ada pola tertentu seperti titi-titik 

yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian 

menyempit), maka telah terjadi heteroskedasitas. Jika tidak ada pola yang 

jelas seperti titik menyebar diatas dan dibawah aangka 0 pada sumbu Y. 
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Gambar 4. 4Scatter Plot 

 

Gambar diatas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak. 

Tidak membentuk pola yang jelas/teratur, tersebar secara baik diatas 

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. dengan demikian “tidak terjadi 

heteroskedasitas” pada model regresi. 

3. Uji Regresi Linear sederhana 

Berdasarkan data yang telah diolah dengan aplikasi SPSS, maka didapatkan 

suatu model regresi linier sederhana sebagai berikut: 
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Tabel 4. 23 Regresi linier sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.442 3.242  2.295 .028 

Penilaian Kinerja .726 .110 .750 6.611 .000 

a. Dependent Variable: Motivasi Kerja 

sumber olah data diolah SPSS 23 tahun 2022 
 

Dari hasil uji dapat dirumuskan dalam persamaan berikut: 

Y = 7.442 + 726 (bX)+e 

Motivasi kerja = 7.442 + 0.726 (Penilaian Kinerja) 

Persamaan regresi diatas memperlihatkan antara variabel independen dengan 

variabel dependen secara parsial, dari persamaan tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa:  

1. Nilai konstanta adalah 7.442 artinya adalah jika tidak terjadi perubahan 

variabel penilaian kinerja nilai (X1 = 0) maka variabel penilaian kinerja 

pada kantor DPRD Kabupaten Gowa sebesar 7.442 atau bernilai positif  

2. Nilai koefisien regresi penilaian kinerja 0.726 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1% nilai variabel X Penilaian Kinerja maka variabel Y 

motivasi kerja akan bertambah ssebesar 0.726. koefisien regresi 

tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan 

pengaruh variabel X Terhadap Y adalah positif. 

4. Uji Hipotesis  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

regresi linear sederhana, yaitu dilakukan dengan uji t : 
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a. Uji t  

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara 

individual mempunyai pengaruh yang posyif dan signifikan atau 

tidak terhadap variabel terikat (Y). 

1) Jika nilai sig < 0,05 atau t hitung > t tabel maka tidak 

terdapat pengaruh variabel X terhadap Y 

2) Jika nilai sig > 0.05, atau t hitung < t tabel maka terdapat 

pengaruh variabel X terhadap Y 

Tabel 4. 24 hasil uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.442 3.242  2.295 .028 

Penilaian Kinerja .726 .110 .750 6.611 .000 

a. Dependent Variable: Motivasi Kerja 

sumber olah data diolah SPSS 23 tahun 2022 

Berdasarkan tabel 4.23 menunjukkan dimana secara parsial X1 

(Penilaian Kinerja)  memiliki nilai T hitung sebesar  2.295 dengan nilai signifikan 

sebesar  028. Dimana berdasarkan hasil penelitian yang diuji menggunakan 

SPSS versi 26, dimana nilai hitung t (6.611) dengan nilai signifikansi (000) maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Penilaian Kinerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Motivasi Kerja Pegawai.  

D. Pembahasan Tiap Variabel  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian kinerja terhadap 

motivasi kerja. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti, 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Penilaian Kinerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Motivasi Kerja Pegawai pada Kantor DPRD Kabupaten 

Gowa, Artinya semakin baik penilaian kinerja yang dimiliki perusahaan maka 

motivasi kerja akan semakin meningkat. Hal tersebut di dukung oleh hasil 

analisis yang menunjukkan bahwa responden memberikan jawaban sangat 

setuju, setuju dan kurang setuju apabila penilaian kinerja diukur menggunakan 

indikator Visioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel 

Penilaian Kinerja sebesar 0,265 atau sebesar 26,5% dengan arah positif. Hal ini 

juga di dukung oleh hasil analisis deskriktif pada penelitian ini dimana responden 

memberikan jawaban sangat setuju, setuju dan kurang setuju apabila motivasi 

kerja pegawai diukur menggunakan indikator pengetahuan. 

 Penilaian Kinerja berarti mengevaluasi saat ini atau di masa lalu standar 

kinerjanya. Penilaian kinerja mengasumsikan bahwa karyawan atau pegawai 

memahami apa standar kinerja mereka, dan insentif yangdiperlukan untuk 

membantu orang yang bersangkutan mengilangkan kinerja yang kurang baik 

atau melanjutkan kinerja yang baik. 

 Kinerja sangat dibutuhkan karena merupakan hasil kerja yang dicapai 

pegawai dalam mengembangkan tugas dan pekerjaannya yang berasal dari 

organisasi. Oleh karena itu kinerja sangat dibutuhkan oleh setiap pegawai dalam 

mencapai tujuan-tujuan organisasi, kinerja sangat dibutuhkan jika suatu 

organisasi ingin sukses. Selain itu, suatu organisasi dapat berjalan dengan baik 

karena dipengaruhi oleh adanya kinerja yang baik di dalamnya, peran kinerja 

sangat penting dalam sebuah organisasi sebagai salah satu penentu 

keberhasilan dalam pencapaian misi, visi dan tujuan suatu organisasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang hasil analisis yang telah dilakukan, 

maka diketahui jawaban dari rumusan masalah penelitian, dan dari hasil 

analisis yang telah dibahas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Terdapat pengaruh signifikan antara penilaian kinerja terhadap motivasi kerja 

pegawai pada kantor DPRD Kabupaten Gowa 

B. Saran  

Berdasarkan pembahasan tentang hasil penelitian yang telah didapat, 

maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Kepada bapak sekretaris DPRD Kabupaten Gowa harus lebih peduli 

terhadap pegawai, seperti memberikan extra pengembangan dan 

memberi umpan balik yang sesuai, sehingga pegawai termotivasi dalam 

melakukan pekerjaannya, dan akan menghasilkan kinerja pegawai yang 

baik bagi Kantor DPRD Kabupaten Gowa 

2. Hasil penelitian menujukkan bahwa variabel penilaian tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai sehingga disarankan bagi pihak 

instansi untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai dengan cara interaksi 

sesama atasan dan bawahan maupun sesama bawahan. Karena apabila 

kebutuhan pegawai terpenuhi maka pegawai tersebut akan termotivasi 

lagi dalam bekerja dan kinerja pegawai akan meningkat. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dalam hal yang 

sama diharapkan dapat terus mengembangkan penelitian ini. Sebaiknya 

tidak hanya melihat penagaruh saja melainkan hubungan antar variabel 

dan menambahkan variabel lainnya. 
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LAMPIRAN  1 (Kuiesioner Penelitian) 

PEDOMAN KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH PENILAIAN KINERJA TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI 

PADA KANTOR DPRD KABUPATEN GOWA 

Kepada Yth.  

Bapak/Ibu Pegawai Kantor DPRD Kabupaten Gowa 

Ditempat. 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Saya M. Nurul Rizaldi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Makassar Prodi  Manajemen. Saat ini saya sedang 

melakukan penelitian untuk memenuhi salah satu persyaratan tugas akhir kuliah 

(skripsi). Bantuan Bapak/Ibu sangat di butuhkan untuk menjadi responden dalam 

penelitian saya, dengan mengisi angket atau kuesioner ini. Jawaban ataupun 

respon Bapak/Ibu tidak dilihat dari benar atau salahnya, dan kerahasiaan 

jawaban Bapak/Ibu terjamin. Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih 

kepada Bapak/Ibu atas bantuannya karna telah bersedia meluangkan waktunya 

untuk mengisi angket penelitian ini. 

 

Gowa, 24 Agustus 2022 

 

M. Nurul Rizaldi 
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A.    Identitas Responden 

Berilah tanda (✔) pada jawaban yang paling sesuai di tempat yang 

tersedia.  

1. Nama :  

2. Jenis Kelamin : 

Laki-laki                        Perempuan 

3. Usia                                    : 

                  < 20 Tahun          26-30 Tahun    

20-25 Tahun                      31-35 Tahun 

                  36-40 Tahun                      > 41 Tahun 

   

4. Pendidikan Terakhir   : SD                              SMP 

                            SMA  D3 

     S1          S2 

 

5. Lama Bekerja :  

 < 1 Tahun 6-10 Tahun 

   2-5 Tahun            > 11 Tahun 
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B.  Petunjuk Pengisian Kuesioner 

 Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda (X) 

pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Hanya satu jawaban saja yang 

dimungkinkan untuk setiap pertanyaan. Pada masing-masing pertanyaan 

terdapat lima alternatif jawaban yang mengacu pada Teknik skala Likert, yaitu: 

Klasifikasi Keterangan Angka 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

KS Kurang Setuju 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS  Sangat Tidak Setuju 1 

 

Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin    

kerahasiannya. Oleh sebab itu dimohon untuk mengisi kuesioner dengan 

sebenarnya dan seobjektif.                                                                                                                                                         

C. Kuesioner penelitian Penilaian Kinerja 

 1. Variabel Penilaian Kinerja (X) 

 

No Pernyataan STS KS TS S SS 

1 

Saya memulai dan mengakhiri pekerjaan 
sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan 
oleh  Kantor DPRD Kab. Gowa           

2 

 Saya mampu mempertanggungjawabkan 
segala kesalahan, yang terjadi baik sengaja/  
tidak sengaja dilakukan, selama proses 
penyelesaian tugas           

3 

Saya mampu menggunakan/ 
mengoperasikan sumber daya yang 
disediakan  Kantor DPRD Kab. Gowa 
dengan efektif dan efisien           

4 

 Saya  mampu menyelesaikan setiap tugas 
yang dibebankan sesuai dengan target yang 
telah  ditentukan oleh kantor DPRD Gowa           

5 
Saya rutin dalam menjalankan “tertib 
administrasi”, dalam hal ini yang           
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dimaksudkan adalah tertib dalam 
pembuatan laporan untuk setiap proses 
dan hasil dari apa yang telah/sedang 
dikerjakan 

6 

Saya memiliki motivasi tinggi untuk 
menanyakan/meminta tugas baru dari 
atasan, jika tugas yang lama telah mampu 
diselesaikan           

7 

 Pegawai Karyawan sangat rutin dalam 
memperhatikan kerapihan akan 
penampilan diri sebelum memulai maupun 
selama melakukan pekerjaan di kantor 
DPRD Kab. Gowa           

8 

Saya  sangat memperhatikan kebersihan 
ruang kerja yang telah disediakan oleh 
Kantor DPRD Kab. Gowa           

 

 

D. Kuesioner Penelitian Motivasi Kerja 

No Pernyataan STS KS TS S SS 

1 

Saya merasa ada kepuasan tersendiri 
apabila mampu menyelesaikan pekerjaan 
yang sulit dan mecapai target kerja           

2 
Saya mampu menggunakan potensi diri dan 
bekerja secara mandiri           

3 
Saya mampu bekerja dengan penuh rasa 
tanggung jawab           

4 
Saya siap lembur apabila pekerjaan saya 
belum selesai tepat waktu           

5 

 Tugas dan tanggung jawab yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan pendidikan dan 
kemampuan saya.           

6 
 Saya merasa senang menerima tantangan 
kerja yang diberikan oleh perusahaan.           

7 

 Saya merasa termotivasi untuk melakukan 
pekerjaan secara tepat dan cepat sesuai 
dengan skill saya           

8 
Saya merasa puas menerima bonus sesuai 
dengan penilaian hasil kinerja pribadi           
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LAMPIRAN  2 (Rekapitulasi Data Responden) 

 

 

 
IDENTITAS RESPONDEN 

 
RESPONDEN JENIS 

KELAMIN 

 

USIA 

 

PENDIDIKAN 

 

LAMA BEKERJA 

 1  Laki-laki < 20 

Tahun 

S1 6-10 Tahun 

2 Perempua

n 

20-25 

Tahun 

S1 6-10 Tahun 

3 Laki-laki 26-30 

Tahun 

S2 > 11 Tahun 

4 Perempua

n 

31-35 

Tahun 

S1 <1 Tahun 

5 Laki-laki 36-40 

Tahun 

S1 1-5 Tahun 

6 Laki-laki > 41 

Tahun 

S1 > 11 Tahun 

7 Perempua

n 

26-30 

Tahun 

SLTA 1-5 Tahun 

8 Perempua

n 

> 41 

Tahun 

S1 > 11 Tahun 

9 Laki-laki 36-40 

Tahun 

S1 6-10 Tahun 

10 Laki-laki > 41 

Tahun 

S1 > 11 Tahun 

11 Laki-laki > 41 

Tahun 

S1 1-5 Tahun 

12 Perempua

n 

26-30 

Tahun 

S1 1-5 Tahun 

13 Perempua

n 

36-40 

Tahun 

S1 > 11 Tahun 

14 Laki-Laki 31-35 

Tahun 

S1 > 11 Tahun 

15 Laki-laki 26-30 

Tahun 

S2 < 1 Tahun 

16 Laki-Laki 36-40 

Tahun 

S2 > 11 Tahun 

17 Laki-laki > 41 

Tahun 

S1 > 11 Tahun 
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18 Laki-Laki 31-35 

Tahun 

S1 1-5 Tahun 

19 Perempua

n 

> 41 

Tahun 

S2 > 11 Tahun 

20 Perempua

n 

36-40 

Tahun 

S2 > 11 Tahun 

21 Laki-laki < 20 

Tahun 

SLTA < 1 Tahun 

22 Laki-Laki 31-35 

Tahun 

S1 6-10 Tahun 

23 Perempua

n 

20-25 

Tahun 

Diploma 1-5 Tahun 

24 Laki-Laki > 41 

Tahun 

S1 6-10 Tahun 

25 Perempua

n 

> 41 

Tahun 

SLTA 6-10 Tahun 

26 Laki-Laki 20-25 

Tahun 

S1 < 1 Tahun 

27 Perempua

n 

20-25 

Tahun 

SLTA 1-5 Tahun 

28 Laki-laki 36-40 

Tahun 

S2 < 1 Tahun 

29 Laki-Laki < 20 

Tahun 

SLTA < 1 Tahun 

30 Laki-Laki 36-40 

Tahun 

S1 6-10 Tahun 

31 Perempua

n 

> 41 

Tahun 

Diploma > 11 Tahun 

32 Perempua

n 

> 41 

Tahun 

S1 > 11 Tahun 

33 Perempua

n 

36-40 

Tahun 

S1 6-10 Tahun 

34 Laki-Laki 31-35 

Tahun 

Diploma > 2-5 Tahun 

35 Perempua

n 

20-25 

Tahun 

SLTA < 1 Tahun 

36 Laki-Laki 26-30 

Tahun 

S1 1-5 Tahun 
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LAMPIRAN  3 (Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Penilaian Kinerja 
X) 

No 
Responden X1 X2 X3 X4 x5 X6 X7 X8 TOTAL 

1 5 5 4 4 4 4 5 4 35 

2 5 5 3 5 5 4 5 4 36 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 2 4 4 4 4 4 4 4 30 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

6 2 4 4 4 4 4 4 4 30 

7 5 4 4 4 4 4 4 4 33 

8 5 4 4 5 4 4 4 5 35 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

10 4 3 3 4 4 4 4 4 30 

11 4 5 5 5 3 5 5 5 37 

12 2 5 4 4 4 4 4 4 31 

13 3 5 4 4 4 4 4 4 32 

14 5 5 4 4 4 5 4 4 35 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

16 4 5 5 5 5 5 5 5 39 

17 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

18 4 4 3 3 4 4 3 4 29 

19 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

20 5 5 4 4 4 4 4 4 34 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

25 4 5 4 4 4 4 4 5 34 

26 4 4 4 4 4 4 5 5 34 

27 4 5 4 4 4 4 4 4 33 

28 4 5 4 5 4 4 4 4 34 

29 2 3 4 5 4 4 5 3 30 

30 4 5 5 5 5 5 5 5 39 

31 5 5 4 4 4 4 4 4 34 

32 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

33 4 5 4 5 4 4 5 4 35 

34 4 4 4 5 4 4 4 4 33 

35 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

36 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
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LAMPIRAN  4  (Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Motivasi Kerja Y) 

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 TOTAL  

5 5 1 4 5 4 4 5 33 

5 5 4 4 4 4 4 4 34 

4 2 3 4 4 4 4 4 29 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

5 5 4 4 4 4 4 4 34 

4 5 5 4 4 5 4 4 35 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 2 4 4 4 4 3 29 

5 5 1 4 4 5 5 4 33 

4 5 2 4 4 5 4 4 32 

4 4 2 4 2 5 4 4 29 

4 5 1 4 4 4 4 4 30 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 3 4 4 4 4 4 31 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

5 3 5 3 4 3 5 3 31 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 

4 4 2 2 4 4 4 4 28 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 1 4 4 5 4 4 30 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 5 2 4 4 4 4 4 31 

4 4 2 3 4 4 4 4 29 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 2 4 4 4 4 4 30 

4 5 1 4 3 4 4 4 29 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 

4 4 2 4 4 4 4 4 30 

4 4 1 4 2 4 4 4 27 

4 4 2 4 4 4 4 4 30 

4 4 1 4 4 4 4 4 29 
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LAMPIRAN  5 (Hasil Olah Data) 

 1. Karakteristik Responden 

JENIS KELAMIN 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

(%) 

1. Laki-laki 20 55.56% 

2. Perempuan 16 44.44% 

Jumlah 36 100% 

 

USIA 

NO Kelompok   Umur Jumlah  Persentase 
(%) 

1.  <20 Tahun 3 8.33% 
2. 20-25 Tahun 5 13.88% 
3.  26-30 Tahun 5 13.88% 
4.  31-35 Tahun 5 13.88% 
5.         36-40 Tahun 8 22.22% 
6. > 40 Tahun 10 27.77% 

Jumlah 36 100% 

 

PENDIDIKAN 

No. Pendidikan Jumlah Persentase 

(%) 

1. Tamat SLTA 6 16.66% 

2. Sarjana D3 3 8.33 

3. Sarjana S1 21 58.33% 

4. Sarjana S2 6 16.66% 

Jumlah 36 100% 
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 2. Distribusi Variabel 

    a. Variabel X1 

X1.1 

No Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju 4 11.11% 

3 Tidak setuju 1 2.77% 

4 Setuju  22` 61.11% 

5 Sangat setuju 9 25% 

 Jumlah 36 100% 

 

X1.2 

No Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 

3 Tidak setuju 2 5.55% 

4 Setuju  18 50% 

5 Sangat setuju 16 44.44% 

 Jumlah 36 100% 

X1.3 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 
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3 Tidak setuju 3 8.33% 

4 Setuju  28` 77.77% 

5 Sangat setuju 5 13.88% 

 Jumlah 36 100% 

X1.4 

No Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 

3 Tidak setuju 1 2.77% 

4 Setuju  24 66.66% 

5 Sangat setuju 11 30.55% 

 Jumlah 36 100% 

X1.5 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 

3 Tidak setuju 1 2.77% 

4 Setuju  30 83.33% 

5 Sangat setuju 5 13.88% 

 Jumlah 36 100% 

X1.6 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 
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3 Tidak setuju - - 

4 Setuju  30 83.33% 

5 Sangat setuju 6 16.66% 

 Jumlah 36 100% 

X1.7 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 

3 Tidak setuju 1 2.77% 

4 Setuju  25 69.44% 

5 Sangat setuju 10 27.77% 

 Jumlah 36 100% 

X1.8 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 

3 Tidak setuju 1 2.77% 

4 Setuju  27 75% 

5 Sangat setuju 8 22.22% 

 Jumlah 36 100% 

 

 

 

 



87 
 

 
 

   b. Variabel Y 

Y1.1 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 

3 Tidak setuju - - 

4 Setuju  28 77.78% 

5 Sangat setuju 8 22.22% 

 Jumlah 36 100% 

 

Y1.2 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju 1 2.77% 

3 Tidak setuju 1 2.77% 

4 Setuju  22 61.11% 

5 Sangat setuju 12 33.33% 

 Jumlah 36 100% 

Y1.3 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju 7 19.44% 

2 Kurang setuju 9 25% 

3 Tidak setuju 2 5.55% 
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4 Setuju  13 36.11% 

5 Sangat setuju 5 13.88% 

 Jumlah 36 100% 

Y1.4 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju 1 2.77% 

3 Tidak setuju 2 5.55% 

4 Setuju  30 83.33% 

5 Sangat setuju 3 8.33% 

 Jumlah 36 100% 

Y1.5 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju 2 5.55% 

3 Tidak setuju 1 2.77% 

4 Setuju  29 80.55% 

5 Sangat setuju 4 11.11% 

 Jumlah 36 100% 
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Y1.6 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 

3 Tidak setuju 1 2.77% 

4 Setuju  27 75% 

5 Sangat setuju 8 22.22% 

 Jumlah 36 100% 

Y1.7 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 

3 Tidak setuju - - 

4 Setuju  31 86.11% 

5 Sangat setuju 5 13.89% 

 Jumlah 36 100% 

Y1.8 

No. Jawaban Responden Jumlah Presentase 

1 Sangat tidak setuju - - 

2 Kurang setuju - - 

3 Tidak setuju 2 5.55% 

4 Setuju  30 83.33% 

5 Sangat setuju 4 11.11% 

 Jumlah 36 100% 
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3. Uji Instrumen Penelitian 

 a. Uji Validitas 

   

  b. Uji Reliabilitas 

     1) X 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 36 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 36 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.847 7 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2 25.0556 4.340 .486 .852 

X3 25.3889 4.302 .703 .812 

X4 25.1667 4.314 .625 .823 

X5 25.3333 4.914 .474 .844 

X6 25.2778 4.549 .756 .811 

X7 25.1944 4.275 .670 .816 

X8 25.2500 4.479 .614 .825 

 

   2) Y 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 36 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 36 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.801 7 

 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y1 24.5833 4.307 .599 .766 

Y2 24.5556 3.797 .520 .785 

Y4 24.8333 4.143 .550 .771 

Y5 24.8333 4.086 .437 .799 

Y6 24.6111 4.302 .523 .777 

Y7 24.6667 4.571 .559 .777 

Y8 24.7500 4.193 .697 .751 

 

4. Analisis Regresi Linear Sederhana 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.442 3.242  2.295 .028 

Penilaian Kinerja .726 .110 .750 6.611 .000 

a. Dependent Variable: Y 
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5. Uji Asumsi Klasik 

 a. Uji Normalitas  

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 25.58 32.84 28.81 1.764 36 

Std. Predicted Value -1.828 2.285 .000 1.000 36 

Standard Error of Predicted 

Value 
.268 .664 .350 .128 36 

Adjusted Predicted Value 25.52 33.88 28.79 1.762 36 

Residual -4.836 2.791 .000 1.556 36 

Std. Residual -3.064 1.768 .000 .986 36 

Stud. Residual -3.377 1.795 .004 1.040 36 

Deleted Residual -5.876 2.876 .013 1.739 36 

Stud. Deleted Residual -4.081 1.858 -.015 1.121 36 

Mahal. Distance .033 5.221 .972 1.665 36 

Cook's Distance .000 1.226 .064 .210 36 

Centered Leverage Value .001 .149 .028 .048 36 

a. Dependent Variable: Motivasi Kerja 

 

 b. Uji Multikolonieritas 

 

  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 7.442 3.242  2.295 .028   

Peniliaian 

Kinerja 
.726 .110 .750 6.611 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Motivasi Kerja 
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c. Uji Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .750a .562 .550 1.579 

a. Predictors: (Constant), Peniliaian Kinerja 

b. Dependent Variable: Motivasi Kerja 

 

6. Uji T 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.442 3.242  2.295 .028 

Penilaian Kinerja .726 .110 .750 6.611 .000 

a. Dependent Variable: Y 
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LAMPIRAN 5 

SURAT PENELITIAN 
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LAMPIRAN  7 (Dokumentasi) 



 
 

 

 


