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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pegawai yang berkualitas adalah pegawai yang memiliki kecakapan dan 

kemampuan untuk melaksanakan setiap tugas yang dibebankan kepadanya dengan 

baik, serta mampu memelihara dan mengembangkan kecakapan dan 

kemampuannyasecara berkesinambungan. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas 

pimpinan pada setiap organisasi untuk selalu memikirkan suatu upaya yang harus 

dilakukan untuk senantiasa memelihara dan membina semua pegawai agar dapat 

lebih berkualitas dalam rangka pencapain tujuan. 

Berbicara mengenai kinerja dan pencapain tujuan organisasi tidak terlepas 

dari siapa yang ada dan menjalankan organisasi tersebut, tidak lainadalah manusia 

itu sendiri. Sebagai unsur organisasi, manusia memiliki peran yang sanat penting 

dalam menjalankan fungsinya dalam rangka kemajuan oraganisasi. Oleh karena 

itu sumber daya manusia harus diarahakan dan dikoordinasikan agar memberikan 

kontribusi terbaik bagi organisasi, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi 

dapat terwujud. Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan 

kedalam dua kelompok yaitu: sumber daya manusia (human resources) dan 

sumber daya non manusia (nonhuman resources). 

Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus anggota dalam 

organisasi, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sedangkan sumber 

daya non manusia terdiri atas mesin, teknologi, material dan lain-lain. Kedua 

kategori sumber daya tersebut sama-sama pentingnya, akan tetapi sumber daya 
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manusia (SDM) merupakan foktor dominan, karena satu-satunya sumber 

dayayang memiliki akal, perasaan, keinginan,karsa, pengetahuan dan 

keterampilan, motifasi, karya dan perestasi. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar merupakan salah 

satu unsur pelaksana misi pendidikan dalam sistem pendidikan nasional di 

Kabupaten Kampar. Dalam menjalankan roda organisasi dinas pendidikan 

dipimpin oleh seorangkepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada bupati melalui sekretaris daerah. 

Dan oleh karna itu pelaksana tugas dinas pendidikan dan kebudayaan pada 

tingkat kecamatan yang penulis jadikan lokasi penelitian adalah unit Pelaksana 

Teknis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri Hilir. 

Unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan 

Kampar Kiri Hilir sebagai organisasi pelaksana Dinas Pendidikan dan kebudayaan 

Kabupaten Kampar ditingkat kecamatan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan dan kebudayaan 

kabupaten kampar. 

Dengan perubahan pelayanan tersebut menyebabkan kekomplekan tentang 

pengolaan administrasi bagi kantor unit pelaksana teknis dinas pendidikan dan 

kebudaaayan di kecamatan kampar kiri hilir. Hal ini dikarenakan unit pelaksana 

teknis dinas pendidikan tidak hanya menangani satu sekolah saja namun seluruh 

sekolah di kecamatan kampar kiri hilir serta seluruh karyawan dan pegawai yang 

berada dilingkungan instansi tersebut. Sekoah yang terdiri dari beberapa guru dan 

pegawaiyang mempunyai jumlah yang cukup banyak, menimbulkan dampak 

terhadap kualitas kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan 
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Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Berikut adalah 

data sekolah dasar sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas serta 

guru-guru yang ada dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan 

kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. 

Tabel I.1 Daftar Jumlah Guru di Lingkungan UPTD P dan K 

KecamatanKampar Kiri Hilir  
 

No NAMA SEKKOLAH 
GURU 

JUMLAH 
PNS HNR 

1 2 4 5 6 

1 SDN 001 SUNGAI 

PAGAR 

7 13 20 

2 SDN 002 RANTAU 

KASIH 

3 7 10 

3 SDN 003 

MENTULIK 

6 5 11 

4 SDN 004 SUNGAI 

PAGAR 

7 5 12 

5 SDN 005 SUNGAI 

BUNGO 

1 9 10 

6 SDN 006 GADING 

PERMAI 

5 2 7 

7 SDN 007 BANGUN 

SARI 

8 10 18 

8 SDN 008 SUNGAI 

PETAI 

8 5 13 

9 SDN 009 SUNGAI 

PAGAR 

9 12 21 

10 SDN 010 SEI 

SIMPANG DUA  

7 3 10 

11 SDN 011 SEI 

SIMPANG DUA 

6 5 11 

12 SMPN 1 K.KIRI 

HILIR 

19 11 30 

13 SMPN 2 K. KIR4I 

HILIR 

10 8 18 

14 SMPN 3 K.KIRI 

HILIR 

3 8 11 

15 SMPN 4 K.KIRI 

HILIR 

4 8 12 

16 SMPN 5 K.KIRI 

HILIR 

1 13 14 

17 SMP IT 

SYAHRUDDINIYAH 

 33 33 

18 SMAN 1 K.KIRI 

HILIR 

21 14 35 

JUMLAH 125 171 296 

Sumber :  Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 2016 
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Banyaknya sekolah-sekolah serta guru-guru yang ada diKecamatan 

Kampar Kiri Hilir ini juga menyebebkan kurang maksimalnya kinerja pegawai 

dalam menyelesaikan administrasi kependidikan sesuai dengan ruang lingkup 

wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hilir. 

Adapun pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha ialah 

menyelesaikan administrasi seperti informasi-informasi dari dinas kabupaten, 

surat edaran dari dinas pendidikan dan kebudayaan yang ada dikabupaten kampar 

untuk sekolah-sekolah dilingkungan kecamatan Kampar Kiri Hilir, pembuatan 

surat pertanggung jawaban dan laporan bulanan pegawai dan guru-guru 

dikecamatan Kampar Kiri Hilir, administrasi pembagiaan gaji guru-guru yang ada 

dikecamatan Kampar Kiri Hilir. 

Surat pertanggung jawaban (SPJ) yaitu surat yang berisi mengenai semua 

laporan keuangan seperti gaji guru sekolah-sekolah yang ada di kecamatan 

kampar kiri hilir, baik guru PNS maupun guru kontrak daerah maupun provinsi, 

dana rutin operasional kantor seperti pembelian pelengkapan kantor unit 

peleksana teknis dinas. 

Kinerja pegawai dilingkungan kantor pemerintahan merupakan suatu 

masalah yang cukup menarik untuk dibahas, karena akan sangat berguna bagi 

penegakan hukum yang juga bermanfaat baik bagi kepentingan individu, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Bagi individu, kinerja pegawai yang baik akan 

terjamin terlindunginya pelayanan dan penegakan hukum akan berjalan dengan 

baik. Bagi masyarakat, kinerja pegawai akan memberikan gamabaran kepada 
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masyarakat mengenai ketaatan pegawai pada suatu instansi terhadap hukum dan 

aturan yang dilaksanakan dengan baik. 

Tingkat kehadiran pegawai merupakan salah satu factor yang utama dalam 

pencapaian tujuan suatu organisasi pemerintahan, sebagai gambaran umum dapat 

dilihat pada data absensi pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri Hilir pada tahun 2016 sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Data Absensi Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan  

dan Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri Hilir  

Kabupaten Kampar Januari-Desember 2016 

Bulan 

 

Alasan Ketidakhadiran 

Sakit izin Alpa 

Januari 2 - - 

Februari 3 4 - 

Maret - 6 - 

April - - - 

Mei - 2 - 

Juni 3 1 - 

Juli 1 3 - 

Agustus 1 5 - 

September 1 5 - 

Oktober 2 4 - 

November 1 5 - 

Desember 1 6 - 

Sumber :  Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 2016 

 

 Tabel diatas menunjukkan rata-rata tingkat kehadiran pegawai pada Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri 

Hilir Kabupaten Kampar pada periode Januari-Desember 2016 dengan keterangan 

dalam setahun ada 56 orang yang tidak hadir dengan keterangan sakit 15 orang 

dan 41 keterangan izin tidak masuk, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat 

disiplin pegawai di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kampar 
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Kiri Hilir tergolong rendah.maka hal itu tersebut akan membuat kinerja pegawai 

dikantor dinas pendidikan dan kebudayaan Kampar Kiri Hilir selalu menurun, 

sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal dan tujuan tidak tercapai. 

Rendahnya kualitas kerja atau tingkat kemampuan kerja disebabkan 

karena faktor-faktor lain seperti tingkat pendidikan seseorang yang akan sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan pribadi. Oleh sebab itu banyak organisasi yang 

menaruh perhatian pada pegawainya dengan melihat kemampuan kerja setiap 

pegawai dalam peningkatan kinerja  yang lebih baik dan memacu semangat dalam 

bekerja. Apabila ia ditempatkan pada posisi tertentu dalam organisasi. 

Berikut adalah tenaga Pegawai Pelaksana Teknis Dinas pendidikan dan 

Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri Hilir Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tahun 2016 berdasarkan tingkat pendidikan. 

Tabel 1.3 :  Pegawai Unit pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri Hilir Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan  

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

1 SMA 1 10% 

2 D2 1 10% 

3 D3 0 0% 

4 S1 7 70% 

 S2 1 10% 

UPTD 2016 10 100% 

Sumber :  Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 2016. 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan 

pegawai pada unit pelaksana teknis dinas pendidikan dan kebudayaan kecamatan 

kampar kiri hilir sudah cukup baik, ini dikarenakan sebagian besar pegawai 

berpendidikan S.1 yang berjumlah 7 orang atau sekitar 70%, D2 sebanyak 1 orang 



 7 

atau 10%, S2 Sebanyak 1 orang atau 10% dan SMA sebanyak 1 orang atau 10% 

dan total pegawai yakni 10 orang.  

Pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dituntut untuk menjalankan 

rangkaian tugas yang sudah digariskan dengan sebaik-baiknya serta mematuhi 

peraturan-peraturan yang berlaku dilingkungan kerjanya. Pegawai pada unit 

pelaksana teknis dinas pendidikan dan kebudayaan kecamatan kampar kiri hilr 

kabupaten kampar merupakan pelaksana tugas yang menangani tentang 

kepegawaian dan kesiswaan, sehingga keberhasilan pelayananan yang diharapkan 

sebagian besar ditentukan oleh kempampuan kenirja pegawai dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Pegawai diharapkan menyelesaikan 

apa yang mejadi kewajibannya dengan kesadaran atau kemauan sendiri dan bukan 

atas paksaan dari pihak lain. 

Hal ini tentu saja menjadi fokus kajian yang menarik untuk diteliti 

dikarenakan bahwa kinerja adalah sesuatu yang sangat penting dan harus dimiliki 

oleh setiap individu yangterlibat dalam organisasi. Kinerja bukan saja menyatakan 

soal hasil akhir tapi juga bagaimana proses kerja berlangsung, yang mana proses 

inilah yang akan menentukan pencapaian kerja seseorang. Yang perlu 

diperhatikan adalah bagaimana proses dari kinerja pegawai bisa berjalan secara 

optimal, para pemimpin harus memperhatiakan bagaimana para pegawai bisa 

meningkatkan kinerja mereka. 

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana 

kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Dimana untuk mengetahui 
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kinerja pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri 

Hilir dapat dilihat dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada tahun 2016 pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 1.4 

Sasaran Kerja Pegawai Unit Pelaksana Dinas Pendidikan dan  

Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri Hilir 

 

No Sasaran Kerja Target 

Penyelesaian 

Kerja 

Realisasi (Hasil) 

Pelaksanaan 

Kerja 

1 Rapat Koordinasi Dengan Staf 

UPTD 

4 bulan 4 bulan 

2 Rapat Koordinasi dengan Penilik 

dan Pengawas TK/SD 

4 bulan 2 bulan 

3 Penyusun Rencana Strategi UPTD 

P dan K Kecamatn Kampar Kiri 

Hilir 

4 bulan 5 bulan 

4 Pengelolaan Pelaksanaan Ujian 

Nasional SD Tahun Pelajaran 

2017/2018 

2 bulan 4 bulan 

5 Seleksi Lomba Sekolah Berprestasi 

Tingkat Kecamatan Kampar Kiri 

Hilir 

1 bulan 3 bulan 

6 Lomba Karnal TK 1 bulan 1 bulan 

7 Penggelolaan Urusan Administrasi 

Umum, Hubungan Sekolah dan 

Surat-Menyurat 

3 bulan 5 bulan 

8 Evaluasi Program 1 bulan 1 bulan 

9 Pengelolaan Urusan Perlengkapan 

dan Pertanggungjawaban 

3 bulan 6 bulan 

10 Pengelolaan Olimpiade MIPA 

tahun 2016 

2 bulan 3 bulan 

Sumber :  Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 2016 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bagaimana gambaran kinerja Pegawai Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri 

Hilir. Dapat dilihat masih banyak target penyelesaian kerjannya yang belum 

sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu sasaran kerja dimana targetnya tidak 
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sesuai dengan realisasinya yaitu melaksanakan koordinasi untuk pembuatan 

program dengan masing-masing bidang dijajaran Dinas Pendidikan.  

Sehingga dari data sasaran kerja pegawai diatas penulis menganalisa 

bahwa jika kedepannya SKP di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kecamatan Kampar Kiri Hilir masih tidak dapat mencapai target yang telah 

ditetapkan, maka hal tersebut akan membuat kinerja pegawai dikantor dinas 

pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri Hilir sehingga pelayanan 

yang diberikan tidak maksimal dan tujuan maupun target tidak dapat tercapai. 

Berdasarkan fenomena diatas pelaksanaan kinerja yang ada di Kantor Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri 

Hilir Kabupaten Kampar, justru tidak sesuai dengan yang diinginkan, hal tersebut 

disebabkan karena adnya indikasi bahwa: 

1. Adapun tugas dari pegawai Unitpelaksana Teknis Dinas Sub Bagian Tata 

Usaha Yakni Menjalankan tugas Laporan bulanan terhadap sekolah-

sekolah dan Genarasi muda serta Bidang olahraga ditingkat Kecamatan 

Kampar Kiri Hilir. Namun adanya pegawai tertentu yang penuh dengan 

kesibukan kerja, sementara ada karyawan lain yang terlihat santai dalam 

melakukan pekerjaan. Sehingga dalam pembuatan laporan bulanan 

sekolah-sekolah sering terlambat untuk diserahkan ke Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. 

2. Guru-guru yang ada dilingkungan Kecamatan Kampar Kiri Hilir kurang 

mendapatkan akses informasi, seperti informasi kenaikan pangkat, 

penerimaan gaji, perpanjangan kontrak dan sebaginya. 
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3. Tingkat disiplin pegawai di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kecamatan Kampar Kiri Hilir tergolong rendah, membuat kinerja pegawai 

dikantor selalu menurun sehingga pelayanan yang diberikan tidak 

maksimal dan tujuan tidak tercapai. 

4. Masih ditemukan banyak target penyelesaian kerjanya yang belum sesuai 

dengan realisasinya dan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan 

maka hal tersebut akan membuat kinerja pegawai dikantor dinas 

pendidikan Kecamatan Kampar Kiri Hilir selalu menurun, sehingga 

pelayanan yang diberikan tidak maksimal dan tujuan maupun target tidak 

dapat tercapai. 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang peneliti temukan pada kantor unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri 

Hilir Kabupaten Kampar peneliti menganggap ini adalah masalah kinerja pegawai 

yang kurang baik dan diakibatkan kurangnya disiplin kerja pegawai. Dimana 

terdapat pegawai yang sering tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas, masih 

adanya pegawai yang sering terlambat dari jam masuk yang telah ditentukan, 

istirahat yang terlalu lama, pulang terlalu awal. 

Hal ini yang mendasari penulis mengangkat judul: “Analisis Kinerja 

Pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari fenomena-fenomena kinerja yang peneliti temukan dilapangan 

berdasarkan prasuvey pada unit pelaksana teknis dinas pendidikan dan 

kebudayaan kecamatan Kampar kiri hilir, maka peneliti rumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 
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1. Bagaimana Kinerja Pegawaipada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar? 

2. Apa saja faktor yang menyebabkan rendahnya kinerja pegawai pada kantor 

Uinit pelaksana teknis dinas dan kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri 

Hilir? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menjalankan tentang Kinerja Pegawaidikantor Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pendidikandan KebudayaanKecamatan Kampar 

KiriHilir. 

2. Untuk mengetaui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya 

Kinerja Pegawai pada kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri Hilir. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebagai aplikasi ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, sumbangan 

pemikiran bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri 

Sultan Syarif administrasi negara. 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi organisasi untuk mengambil 

kebijaksanaan dalam miningkatkan kinerja pegawai. 

3. Sebagai informasi dan perbandingan sederhana bagi peneliti berikutnya 

yang ingin mengadakan pembahasan dalam permasalahan yang sama 

dimasa akan datang. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

BAB I   PENDAHULUAN  

 Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

  Isi dari bab ini terdiri dari pengertian admiinistrasi, pengertian 

organisasi, pengertian manajemen, pengertian MSDM, Konsep 

kinerja, defenisi konsep, konsep operasional, pandangan islam, 

penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.   

BAB III   METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini berisikan tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi 

dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis data sumber data, 

teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Menjelaskan tentang lokasi penelitian, tugas dan fungsi, dan 

struktur organisasi lokasi penelitian 

BAB V   HASIL PENELITIAN 

 Menjelaskan tentang pembahasan dan analisis dari hasil penelitian 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Merupakan bab penutup dimana pada bab ini berisi kesimpulan dan 

saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian. 


