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ABSTRAK 

ANALISIS KINERJA PEGAWAI PADA  

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI 

RIAU 

 

Oleh 

FATIMAH AZZAHRA 

Kinerja adalah hasil dari suatu pekerjaan yang dicapai oleh pegawai dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang  ditujukan kepadanya untuk mencapai 

tujuan suatu organisasi. Berdasarkan pengamatan dilapangan ada beberapa 

masalah yang ditemui yaitu dari segi disiplin waktu dalam bekerja kelalaian pegawai 

negeri sipil dalam bekerja sehingga pelaksanaan tugas tidak efesien serta kurangnya 

motivasi pegawai negeri sipil untuk bekerja lebih optimal. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kinerja pegawai pada dina Pendidikan Provinsi Riau. Jenis dan 

sumber data adalah data primer dan data skunder. Penelitian ini bersifat descriptive 

kualitatif dengan teknik analisis data descriptive kualitatif yaitu analisa yang 

memberikan gambaran terperinci berdasarkan hasil observasi , wawancara dan 

dokumentasi. Dengan metode ini penulis menguraikan dan mengaitkan dengan teori 

serta memberikan keterangan mendukung dalam menjawab masing-masing indikator 

dan memberikan interprensi terhdap hasil yang relevan serta diambil kesimpulan dan 

saran. Dari hasil analisa yang penulis lakukan penulis menarik kesimpulan bahwa 

kinerja pegawai dilihat dari Sasaran kinerja Pegawai (SKP), ditinjau dari aspek 

kuantitas, kualitas dan waktu dikatagorikan kurang baik. Dilihat dari perilaku kerja 

pegawai, ditinjau dari aspek integritas, komitmen, disiplin dan kerjasama 

dikatagorikan kurang baik. Ditinjau dari aspek orientasi pelayanan dan 

kepemimpinan sudah dikatagorikan baik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Rendahnya kulaitas SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan 

masalah yang dapat menghambat pembangunan nasional. Dan rendahnya 

kualitas sumber daya manusia juga akan menjadi penghambat era 

globalisasi, karena era globalisasi merupakan era dimana kemajuan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan alat transportasi yang mendorong kehidupan 

manusia menjadi tanpa batasan. Jika bangsa Indonesia ingin berkiprah 

dalam pencampuran global, maka langkah pertama yang harus dilakukan 

adalah menata sumber daya manusia, baik dari aspek intelektual, spiritual, 

kreativitas moral maupun tanggung jawab. Kulaitas sumber daya manusia 

erat kaitannya dengan kinerja. 

 Sebagai aparatur pemerintah, pegawai sekaligus abdi negara dan 

abdi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, yaitu 

pelaksanaan, perencanaan, dan pengawas penyelenggara tugas umum 

pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan 

pelayanan publik yang professional, bebas intervasi politik, serta bersih 

dari praktik KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Dalam hal ini jelas 

bahwa kedudukan dan peran pegawai negeri sangat penting. Sebagaimana 

yang dikemukakan didalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 

Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pemerintah tentang 

kepegawaian. 
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 Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari 

fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (out-come). Bila 

diperhatikan lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atau 

jabatan adalah suatu proses yang mengolah in-put menjadi out-put (hasil 

kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu, 

bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan 

dengan landasan standar yang jelas dan tertulis. Mengingat kinerja 

mengandung komponen kompetensi dan  produktifitas hasil, maka hasil 

kinerja sangat tergantung pada tingkat kemampuan individu dalam 

pencapaiannya, terutama tujuan organisasi. 

 Kinerja pegawai adalah merupakan sejauh mana pegawai tersebut 

dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam arti kata pelaksanaan 

tersebut sesuai dengan rencana, sehingga diperoleh hasil yang memuaskan 

untuk tercapainya kinerja pegawai dengan baik. Maka pegawai dituntut 

untuk memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang 

mampu melaksanakan tugas sebagai aparatur pemerintah sesuai dengan 

tugas yang dibebankan. Oleh karena itu, agar mempunyai kinerja yang 

baik, seseorang harus memiliki keinginan yang tinggi untuk mengerjakan 

serta mengetahui pekerjaannya. Dengan kata lain kinerja individu 

dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu sendiri adalah 

perasaan individu terhadap pekerjaannya.  

 Manajemen kinerja memberikan manfaat bukan hanya bagi 

organisasi, tetapi juga manajer, dan individu. Manfaat manajemen kinerja 

bagi organisasi antara lain adalah dalam menyesuaikan tujuan organisasi 
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dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, 

meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai inti, memperbaiki proses 

pelatihan dan pengembangan, meningkatkan dasar keterampilan, 

mengusahakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, 

mengusahakan basis perencanaan karier, membantu menahan pekerja 

terampil untuk tidak pindah, mendukung inisiatif kualitas total dan pelayan 

pelanggan, dan mendukung perubahan budaya. 

 Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen 

penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingakan 

kinerja atas kinerja dengan deskripsi pekerjaan dalam suatu periode 

tertentu biasanya setiap akhir tahun. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

mengukur kinerja masing-masing tenaga kerja dalam mengembangkan 

kulitas kerja, pembinaan selanjutnya, tindakan perbaikan atas pekerjaan 

yang kurang sesuai deskripsi pekerjaan, serta untuk keperluan yang 

berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan lainnya. 

 kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati 

semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan norma-norma 

sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara 

sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung 

jawabnya. Jadi, dia akan mematuhi atau mengerjakan semua tugasnya 

dengan baik, bukan atas paksaan. Dengan paparan tersebut disiplin kerja 

memang dibutuhkan untuk suatu instansi dalam kaitannya untuk 

mempermudah dan melancarkan instansi dalam mencapai tujuannya, 

karena disiplin kerja yang tertanam pada setiap pegawai akan memberikan 
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kesediaan mereka dalam mematuhi dan menjalankan aturan yang telah di 

tetapkan demi memajukan perusahaan. Hal ini dikarenakan didalam 

kehidupan sehari-hari dibutuhkan peraturan-peraturan dan ketentuan-

ketentuan yang akan mengatur dan membatasi setiap kegiatan dan perilaku 

kita, terlebih didalam lingkup kerja. Peraturan sangat diperlukan untuk 

memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pegawai dalam menciptakan 

tata tertib yang baik di suatu instansi pemerintahan. Dengan tata tertib 

yang baik, semangat kerja, moral kerja, efisiensi, dan efektivitas kerja 

pegawai akan meningkat. Hukuman diperlukan dalam meningkatkan 

kedisiplinan dan mendidik kpegawai supaya menaati semua peraturan 

pemerintahan. Pemberian hukuman harus adil dan tegas terhadap semua 

pegawai. Kedisiplinan harus ditegaskan dalam suatu instansi 

pemerintahan. Tanpa dukungan disiplin pegawai yang baik, sulit 

pemerintah untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci 

keberhasilan suatu instansi pemerintahan dalam mencapai tujuannya. 

 Semakin baik disiplin yang dilakukan oleh pegawai disuatu 

instansi, maka semakin besar prestasi kerja yang dapat dihasilkan. 

Sebaliknya, tanpa disiplin yang baik, sulit bagi instansi mencapai hasil 

yang memuaskan. 

 Sedangkan fenomena kinerja pegawai di lingkungan Dinas 

Pendidikan Provinsi Riau belum seperti yang diharapkan, hal ini bisa 

dilihat dari pegawai yang kurang menanggapi prosedur yang sudah 

ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi  Riau, sehingga masih 

banyaknya pegawai yang pada saat jam kerja tidak berada ditempat.  
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 Selanjutnya jenjang pendidikan juga sangat mempengaruhi kinerja 

seseorang, karena latar belakang ini memiliki dampak yang sangat kuat 

dalam membentuk sikap dan mental seorang pekerja yang  profesional  

dan pekerja keras. Keaktifannya dalam bekerja bukan berdasarkan pada 

materi, tetapi sudah diarahkan kepada pembentukan prestasi dan 

produktivitas. Adapun tingkat pendidikan Pegawai Dinas Pendidikan 

Provinsi Riau, sebagai barikut : 

Tabel 1.1 Jenjang Pendidikan Pegawai Pada Dinas Pendidikan 

Provinsi Riau 

 

No Pendidikan 
Jumlah 

Lk Pr Total 

1 Doktor (S3) 1 2 3 

2 Master (S2)  20 11 31 

3 Sarjana (S1) 40 46 86 

4 Diploma III 1 8 9 

5 Diploma II 1 3 4 

6 SMA 24 19 43 

7 SMP 1 - 1 

8 SD 4 - 4 

Jumlah 92 89 181 

 Sumber: Bag.Uumum dan Kepegawaian Disdik Provinsi Riau 2019  

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa latar belakang 

pendidikan pegawai pada kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau yakni S3 

berjumlah 3 orang, selanjutnya S2 berjumlah 31 orang, dan selanjutnya S1 

86 orang, selanjutnya DIII 9 orang, dan selanjutnya DII 4 orang, dan 

selanjutnya SMA 43 orang, dan SMP 1 orang dan SD 4 orang. Jenjang 

pendidikan ini tentu berimplikasi pada kinerja serta pemahaman atas 

pekerjaan yang dijalnkan oleh pegawai yang bersangkutan. Jika dilihat dari 

latar pendidikan yang dimiliki pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi 

Riau, maka dikatakan cukup baik karna dilihat dari jenjang pendidikan 

masing-masing pegawai, sehingga sangat diperlukan upaya-upaya untuk 
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memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mereka agar dapat bekerja 

lebih optimal didalam menjalnkan roda pemerintahan. 

 Selain itu tingkat kehadiran pegawai juga merupakan salah satu 

faktor yang utama dalam pencapaian tujuan dalam suatu organisasi 

pemerintahan, sebagai gambaran umum dapat dilihat pada data absensi 

pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2019 sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Rekapitulasi Absensi Pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi 

Riau  

No Bulan 
Jumlah 

Pegawai 

Jumlah 

Hari 

Kerja 

Absensi 
Jumlah 

Absensi A I S 

1 Januari 181 22 5 15 3 23 

2 Februari 181 19 0 10 5 15 

3 Maret 181 21 0 12 6 18 

4 April 181 20 15 5 7 27 

5 Mei 181 20 10 3 9 22 

6 Juni 181 17 5 8 0 13 

7 Juli 181 22 4 0 4 8 

8 Agustus 181 21 3 2 5 10 

9 September 181 19 0 0 9 9 

10 Oktober 181 23 0 6 10 16 

11 November 181 21 8 11 0 21 

12 Desember 181 20 5 14 3 22 

Sumber: Bag.Umum dan Kepegawaian Disidik Provinsi Riau 2019 

 Dari tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa masih adanya absensi 

pegawai yang belum optimal dan masih belum sesuai dengan harapan. Hal 

ini dapat dilihat dari data absensi alfa tertinggi adalah pada bulan April 

yaitu 15 orang tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas. Dengan tingkat 

absensi yang cukup tinggi tersebut, baik itu dari alfa, sakit dan izin 

mengakibatkan jam kerja berkurang. Pada kondisi ini diasumsikan bahwa 

disiplin pegawai dan sikap pegawai dalam melaksanakan tugas dan 

program pemerintah kurang maksimal, budaya kerja dan kepuasaan kerja 

yang kurang baik mengakibatkan semakin rendah tingkat disiplin tersebut. 
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Sehingga para pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Riau tidak 

mampu menyelesaikan pekerjaanya dengan tepat waktu. 

 Berdasarkan pengamatan dilapangan ada beberapa masalah yang 

ditemukan: 

1. Dari segi disiplin waktu bekerja masih ditemukannya pegawa yang 

kurang memanfaatkan waktu secara baik, hal ini dapat dilihat dari 

rekapitulasi absen pegawai diatas. 

Pelaksanaan hari dan jam kerja bagi seluruh Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Riau yaitu ditetapkan 5 (lima) hari kerja sampai 

dengan jumaat dengan rincian sebagai berikut: 

 Hari Senin-Rabu : 07.30-16.00 

Istirahat   : 12.00-13.00 

 Hari Kamis  : 07.30-16.30 

Istirahat  : 12.00-13.00 

 Hari Jumaat  : 07.30-16.30 

Istirahat  :11.30- 13.30 

Dari peraturan diatas sudah terlihat jelas bahwasanya masih banyak 

pegawai yang tidak menati peraturan, baik itu jam hadir maupun 

jam pulang kerja. 

2. Disamping itu masih banyak pelaksanaan tugas yang tidak efesian 

atau penyimpangan kerja seperti kelalaian bekerja, merokok pada saat 

bekerja, bermain game baik menggunakan hp pribadi maupun 

computer kantor pada saat jam bekerja, masih adanya pegawai pada 

saat jam bekeja berada dikantin dan penyimpangan lainnya. 
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3. Kurangnya motivasi pegawai untuk bekerja lebih optimal dalam 

menjalankan atau melaksanakan tugas yang diberikan, sehingga msih 

banyak capaian sasaran kerja tidak terealisasi secara keseluruhan. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dan menetapkan judul  “ ANALISIS 

KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar 

belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :   

1. Bagaimana Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau? 

2. Apa Saja Faktor Pedukung Dan Pengambat Kinerja Pegawai  Pada Dinas 

Pendidikan Provinsi Riau? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. untuk menganalisis kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau 

2. untuk menegtahui apa saja faktor pendukung dan penghambat kinerja 

Dinas Pendidikan Provinsi Riau 

1.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang bisa 

diambil oleh semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang dapat 

diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 
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memperkaya wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Riau. 

2. Manfaat Praktis 

Dalam penelitian ini, diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-

pihak yang berkepentingan dalam mengambil kebijakan-kebijakan guna 

meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau 

1.5  Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran umum bagian-bagian yang akan di bahas 

dalam penelitian ini, maka di uraikan secara singkat isi masing-masing bab 

dengan sistematika berikut : 

BAB I :    PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai logika atau penalaran, atau seperangkat 

konsep, defenisi konsep, defenisi prorposi yang di susun secara 

sistematis yang berisikan teori-teori, referensi yang bersumber dari 

buku, review, jurnal, publikasi relevan lainnya. Masalah yang diteliti 

berisikan diantaranya: landasan teori, pandangan islam, defenisi konsep, 

indikator penelitian.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, 

sumber daya, subjek penelitian, key informasi penelitian, 

teknikpengumpulan data dan jenis teknis analisis data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini mengemukan sejarah singkat, visi, misi stuktur organisasi 

Dinas Pendidikan Provinsi Riau 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan 

penelitian pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau  

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini mencoba mengambil beberapa kesimpulan dan di lanjutkan 

dengan memberikan saran-saran tentang Skripsi 

DAFTAR PUSTAKA  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Aparatur Sipil Negara 

 Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 

bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 

disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 

diserahi tugas dalan suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya 

dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.Pegawai Negeri Sipil yang 

selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. 

 Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah 

lembaga pemerintah non-kementrian yang diberi kewenangan melakukan 

pembinaan dan menyelengarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana 

diatur dalam undang-undang ASN.Sebelum berbicara lebih jauh mengenai ASN, 

terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan ASN. Pengertian 

mengenai ASN itu sendiri tertuang pada pasal 1 angka 1 UU No. 5 tahun 2014 

yang menyebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja 

pada instansi pemerintah. 

 Pengertian PNS menurut Mahfud MD ada dua bagian yaitu : 
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a) Pengertian Stipulatif adalah pengertian yang diberikan oleh 

undangundang tentang PNS sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 

angka 3 UU No. 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa PNS adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan.  

b) Pengertian ekstensif adalah pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal 

tertentu. Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah lebih kepada beberapa 

golongan yang sebenarnya bukan PNS. Contoh: ketentuan pasal 92 KUHP 

yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan 

daerah dan kepala desa. Menurut pasal 92 KUHP dimana dijelaskan 

bahwa yang termasuk ke dalam PNS adalah orang-orang yang dipilih 

dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan mereka yang 

bukan dipilih tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan anggota 

dewan daerah serta kepala desa dan sebagainya. Pengertian PNS menurut 

KUHP sangatlah luas akan tetapi pengertian tersebut hanya berlaku dalam 

hal orang-orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran jabatan dan 

tindak pidana lain yang disebutkan dalam KUHP, jadi pengertian ini tidak 

termasuk dalam hukum kepegawaian. 

 Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa PNS 

adalah orang-orang yang bekerja di lingkungan instansi pemerintahan sesuai 

dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan sesuai dengan UU No. 5 tahun 2014. 
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2.2  Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Adapun pengertian tentng manajemen sumber daya manusia yang ditulis 

beberapa ahli manajemen yang pada dasarnya memiliki kesimpulan yang sama. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu manajemen yang menitik 

beratkan perhatiannya terhadap masalah yang berhubungan dengan kepegawaian 

dalam sebuah organisasi. Untuk lebih memperjelas pengertian manajemen sumber 

daya manusia, berikut ini penulis mengemukakan pendapat para ahli : 

 Edwin B. Fillipo, menyatakan bahwa MSDM adalah Perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan, pengedaan, 

pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan 

pelepasan sumber daya manusia agar teciptanya tujuan individu, organisasi dan 

masyarakat. 

 Pendapat lain menurut Hadari Nawawi (2003: 42), mengemukakan bahwa 

MSDM adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara 

manusiawi agar potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi maksimal bagi 

tercapainya tujuan perusahaan.  

 Sedangkan Fustino Cardoso Gomes (2002: 23), memberikan pengertian 

yang berbeda, bahwa MSDM adalah suatu gerakan pengakuan terhaadap 

pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial yang perlu 

dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang 

maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya. 

 Sedangkan menurut pendapat lain menurut M. Manulang (2004: 198), 

adalah sebagai berikut MSDM adalah seni dan ilmu pengadaan, pengembangan 
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dan manfaat SDM sehingga tujuan perusahaan dapat direalisasikan secara daya 

guna dan kegairahan kerja.  

 Manusia memerlukan organisasi dan sebaliknya organisasi juga 

memerlukan manusia sebagai motor penggerak, tanpa manusia organisasi tidak 

berfungsi. Begitupun dengan potensi psikologis yang dimiliki seorang pegawai 

dalam melaksanakan pekerjaannya bersifat abstrak dan tidak jelas batasnya.  

 Dari menurut pendapat beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa MSDM merupakan serangkaian kegiatan perekrutan, pengembangan, 

pemeliharaan, serta merupakan sebuah ilmu dan seni mengatur sebuah  

pemanfaatan sember daya manusia yang dikelola secara profesianal guna 

mencapai tujuan individu manupun organisasi secara terprogram dan terpadu serta 

dilaksanakan secara efektif dan efisien agar menghsilkan sumberdaya manusia 

yang berproduktif dan berkualitas serta mempunyai etos kerja dan loyalitas yang 

tinggi. 

2.3  Pengertian Kinerja 

 Kinerja merupakan performance atau unjuk kerja, kinerja dapat pula 

diartikan sebagai prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja. 

Agus w. Smith menyatakan bahwa : “ performance is output derives from 

processes human otherwise “. Kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang 

dilakukan manusia. Maier meyatakan penilaian kinerja atau prestasi kerja sebagai 

suatu kesuksesan yang dihasilkan seseorang dalam melaksanakan sautu 

pekerjaan.(As’ad dalam Suwatno dan Donni, 2016 : 196). 

 Menurut Hussein Fattah (dalam Ainsworth, Smith dan Millership 2017:9), 

kinerja berarti suatu hasil akhir. Kinerja adalah titik akhir orang, sumber daya dan 
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lingkungan tertentu yang dikumpulkan bersama dengan maksud untuk 

menghasilkan hal-hal tertentu, apakah produk yang kasat mata atau jasa yang 

terlihat langsung. Sejauh interaksi ini memberikan hasil dalam tingkat dan mutu 

yang dikehendaki, pada level yang disepakati, kinerja akan dinilai memuaskan, 

baik atau mungkin luar biasa. Sebaliknya apabila hasil itu mengecewakan, apa 

pun alasannya kinerja akan dinilai buruk atau merosot. 

 Pengertian lain mengatakan bahwa kinerja merupakan gabungan dari 3 

(tiga) faktor yang terdiri dari :  

1. Pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawab dalam bekerja. Faktor ini mencakup jenis 

pendidikan serta pelatihan yang pernah diikuti dibidangnya.  

2. Pengalaman, yakni : tidak sekedar berarti jumlah waktu atau lamanya 

dalam bekerja, tetapi berkenaan dengan substansi yang dikerjakan jika 

dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama akan meningkatkan 

kemampuan dalam mengerjakan suatu bidang tertentu.  

3. Kepribadian, berupa kondisi didalam diri seseorang dalam bekerjasama 

atau keterbukaan, ketekunan, kejujuran, motivasi kerja dan sikap terhadap 

pekerjaan. 

 Menurut Mangkunegara ( 2005 : 141 ), kinerja pegawai tersebut dapat 

diukur dari :  

1. Pengetahuan tentang pekerjaan  

2. Kualitas kerja  

3. Produktivitas  

4. Adaptasi  
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5. Inisiatif dan pemecahan masalah  

6. Kerjasama  

7. Tanggung jawab  

8. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi 

 Untuk meningkat kinerja pegawai, berarti menuntut kemampuan pegawai 

dalam melaksanakan pekerjaan, guna untuk mencapai sasaran yang telah 

ditentukan dalam organisasi. Disamping itu etos kerja dan disiplin dari pegawai 

sangat dituntut peningkatannya, sehingga waktu yang diberikan dalam 

melaksanakan pekerjaan bisa berjalan secara efektif. 

 Menurut Ruky ( 2004 : 45 ) ada beberapa faktor untuk mengukur kinerja 

pegawai, yaitu : 

1. Kemampuan pegawai 

2. Disiplin pegawai  

3. Pelayanan yang diberikan 

 Selanjutnya menurut Mahmudi ( 2005 : 7 ) pengukuran kinerja paling 

tidak harus mencakup tiga variabel yang dipertimbangkan, yaitu : 

1. Perilaku ( proses )  

2. Output ( produk langsung suatu aktivitas atau program ), dan  

3. Outcome ( Value Added atau dampak aktivitas/program ) 

 Perilaku, hasil, dan nilai tambah merupakan variabel yang tidak dapat 

dipisahkan dan saling tergantung satu sama lainnya. “ Pengukuran kinerja 

merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran 

kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas 
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harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efesiensinya dan 

efektivitasnya” ( Mahmudi, 2005 : 64 ). 

2.4  Pengertian Penilian Kinerja 

 Kinerja merupakan performance atau unjuk kerja. Kinerja dapat pula 

diartikan sebagai prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja. 

Agust W. Smith menyatakan bahwa : “performance is output devices from 

processes, human otherwise”, kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang 

dilakukan manusia. Maier menyatakan penilaian kinerja atau prestasi kerja 

sebagai suatu kesuksesan yang dihasilkan seseorang dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan. Lebih tegas lagi lawler and poter menyatakan bahwa kinerja adalah : 

“succesfull role achievement” yang diperoleh seseorang dari perbuatannya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil yang 

dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku, dalam kurun waktu tertentu, 

berkenaan dengan pekerjaan serta prilaku dan tindakannya (Suwanto dan Donni, 

2016 : 196). 

 Penilaian kinerja adalah proses pengukuran kinerja seseorang. Penilaian 

kinerja merupakan pengawasan terhadap kualitas personal. Penilaian kinerja 

(performance appraisa) pada dasarnya merupakan salah satu faktor kunci ganda 

mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efesien, karena adanaya 

kebijakan atau program penilaian prestasi kerja berarti organisasi telah 

memanfaatkan secara baik atas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada didalam 

organisasi. Sulistiyani (dalam Al-jufri, 2013 : 21). 

 Menurut Veithzal Rivai (dalam Suwatno dan Donni, 2016 : 196), Penilain 

kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk 
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mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan 

pekerjaan, prilaku dan hasil termasuk tingkat ketidak hadiran. Dengan demikian, 

penilaian kinerja adalah merupakan hasil kinerja karyawan dalam lingkup 

tanggungjawabnya. Didalam dunia usaha yang berkompetisi dalam tataran 

bersamaan, karyawan memerlukan umpan balik atas hasil kerja mereka sebagai 

panduan bagi perilaku mereka dimasa yang akan datang. 

 Didalam UU ASN No 5 Tahun 2014 Pasal 75 tentang penilaian kinerja 

PNS. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas 

pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem 

karier. 

 Penilaian prestasi kerja yang tercantum didalam UU ASN NO. 5 Tahun 

2014 Pasal 76 ayat 2 penilaian kinerja PNS dilakuka berdasarkan prinsip :  

a. Objektif;  

b. Terukur;  

c. Akuntabel;  

d. Partisipasif; dan  

e. Transparan. 

2.5  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

 Kinerja merupakan suatu konstruksi multidimensional yang mencakup 

banyak faktor yang mempengaruhinya.Payaman Simanjuntak ( 2005 : 10 ) 

menjelaskan bahwa kinerja pegawai dipengaruhi beberapa faktor, dikelompokan 

menjadi 3 ( tiga ) faktor yaitu : 

1. Kompetensi individu, yaitu kemampuan dan keterampilan melakukan 

kerja yang mana kemampuan dan keterampilan seseorang dipengaruhi 
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oleh kebugaran fisik, pendidikan, akumulasi pelatihan dan pengalaman 

kerja.  

2. Dukungan Organisasi, yaitu setiap orang tergantung pada dukungan 

organisasi dalam bentuk pengorganisasian penyediaan sarana dan 

prasarana kerja, pemilihan teknologi dan pengamanan lingkungan kerja 

termasuk kondisi dan syarat kerja. 

3. Dukungan manajemen, yaitu kinerja suatu organisasi atau individu sangat 

tergantung pada kemampuan manajerial para manajemen atau pimpinan, 

baik dengan cara membangun sistem kerja dan hubungan industrial yang 

aman dan harmonis, maupun dengan mengembangkan kompetensi 

pekerjaan dan memberikan motivasi dan memobilisasi seluruh karyawan 

agar bekerja secara optimal. 

 Mangkunegara ( 2007 : 13 ) mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja seseorang sebagai berikut : 

1. Faktor kemampuan, secara umum ini terbagi menjadi 2 yaitu kemampuan 

potensi ( IQ ) dan kemampuan realiti ( knowledge dan skill ). Artinya 

pimpinan dan karyawan yang memilki IQ datas rata-rata ( IQ 110-120 ) 

apalagi superior,very superior, gifted dan jenius dengan pendidikan yang 

memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan 

sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal.  

2. Faktor motivasi yaitu motivasi terbentuk dari sikap karyawan dalam 

menghadapi situasi kerja di lingkungan organisasinya. Mereka yang 

bersikap positif ( pro ) terhadap situasi kerjanya akan menunjukan 

motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif ( kontra) 
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terhadap situasi kerjanya akan menunjukan motivasi kerja yang rendah. 

Situsi yang dimaksud antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim 

kerja. Kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja. 

2.6  Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

 Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2011 

tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri sipil pada pasal 1 ayat 4 yang 

dimaksud dengan Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan SKP 

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Penilaian 

SKP sebagaiman yang dimaksud pada pasal 7 ayat 1 meliputi aspek:  

a. Kuantitas 

Kuantitas adalah jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai. 

b. Kualitas;  

Kualitas adalah  tingkat sejauh mana  proses atau hasil pelaksanaan  

kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang di 

harapkan. 

c. Waktu;  

Waktu adalah  ukuran lamnya proses setiap hasil kerja di capai. 

d. Biaya 

Biaya adalah besaran jumlah anggaran yang digunakan setiap hasil kerja. 

2.7 Perilaku Kerja 

Selain dengan sasaran kerja pegawai, prestasi kerja juga diukur dengan 

indicator perilaku kerja. Parameter yang digunakan untuk mengukur perilaku 

kerja adalah: 
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1. Orientasi Pelayanan 

Orientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja pegawai dalam 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada yang dilayani antara lain 

masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait dan instasi lain. 

2. Integritas 

Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai norma 

dan etika organisasi 

3. Komitmen 

Komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaskan sikap dan 

tindak pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan 

mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan diri sendiri, 

seseorang, dan atau golongan.  

4. Disiplin  

Disiplin adalah kesangupan pegawai untuk menaati kewajiban dan 

menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan atau peraturan kedinaan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar 

dijatuhi hukuman disiplin. 

    

2.8 Pandangan Islam Terhadap Kinerja 

Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan, mulai dari niat bekerja yaitu tidak hanya mencari kelimpahan meteri 

di dunia tetapi juga mencari pahala untuk dikhirat nanti. Niat ini akan berkorelasi 

dengan usaha yang dilakukan seorang individu. Ketika niat bekerja adalah ibadah 

maka di dalamnya sudah terkandung dua tujuan yaitu memenuhi kebutuhan 

jasmani dan kebutuhan rohani atau kebutuhan materiil dan nonmateriil. Dengan 
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demikian, karena tujuan bekerja tidak sematamata mencari kelimpahan materi 

maka effort yang dikeluarkan tidak hanya dalam bentuk kekuatan fisik tetapi juga 

kekuatan non fisik (doa). Dengan demikian, output dari kerja adalah sikap kerja 

yang terbingkai dengan rasa tawakal. Artinya, ketika seorang individu sudah 

bekerja dengan seluruh kemampuannya, kemudian hasil dari kerja tidak 

seluruhnya sesuai dengan harapannya maka ia akan tetap menerima hasil kerja 

dengan rasa syukur. Ia tidak akan memelihara rasa kecewa yang berkepanjangan, 

karena ia tahu persis bahwa manusia hanya wajib berusaha dan Allahlah yang 

menentukan hasilnya. Selain itu, pemaknaan atas nilai-nilai ajaran Islam bahwa 

kalau seseorang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah maka Allah akan 

menambahkan rasa nikmatnya lebih besar lagi. Nilai-nilai spiritual itu 

memberikan motivasi untuk senantiasa bekerja, berusaha dan mensyukuri 

hasilnya. Dengan demikian, hasil dari penilaian kerja akan disikapi oleh seorang 

Muslim dengan sikap kerja yang positif (perasaan puas). 

Firman Allah:  

Artinya: 

 “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga 

Rasul-Nya dan orangorang mukminin, dan kamu akan dikembalikan 

kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S. At-

Taubah, 105).  
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2.9  Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar 

untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pemikiran penelitian. 

Selain itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian 

yang ada, serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan 

dilaksanakan. 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Al Juffri  (2013) dengan judul 

judul ANALISIS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR 

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN. Tujuan dari penulisan 

ini  adalah  Untuk mengetahui kinerja pegawai Negeri Sipil pada Kantor 

Dinas Pendidikan   Kabupaten Karimun. Teknik pengumpulan data yang 

di gunakan penulis dalam pembuatan laporan ini yaitu mengunakan 

metode observasi, wawancara langsung kepada pegawai Dinas Pendidikan 

Provinsi Riau, selain itu penulis juga melakukan dokumentasi dan studi 

pustaka untuk menunjang terpenuhinya skripsi ini. Persamaan penelitian 

ini terdapat pada tujuan penelitan, sedagkan perbedaan nya terletak pada 

lokasi penelitian dan tahun yang berbeda. 

2. Berdasarkan penelitian FriskaAmelia (2012) dengan judul ANALISIS 

ETOS KERJA PEGAWAI NEGERI  SIPIL PADA BAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU. 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengenalisis Etos Kerja pegawai pada 

Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Etos Kerja pegawai 

pada Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Riau. 
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Persamaan  penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

tempat penelitian yang sama-sama di lakukan di Dinas Pendidikan 

Provinsi Riau, sedangkan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada  

penelitiannya Etos kerja sedangkan penulis lebih fokus ke kinerja pegawai. 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fitria Febryana (2017) yang 

berjudul KINERJA PEGAWAI PADA SUBBAG UMUM DINAS 

PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY dengan tujuan 

penelitian  adalah agar dapat diketahui bagaimana kinerja pegawai pada 

Subbag Umum Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada lokasi 

penenelitian yang dilakukan peneliti, pada penelitian sebelumnya 

membahas tentang kinerja pegawai pada subbag umum dinas pendidikan 

pemuda dan olahraga DIY dan sedangkan pada penelitian ini berada pada 

Dianas Pendidikan Provinsi Riau.  

2.10  Defenisi Konsep 

Adapun defenisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kinerja adalah hasil yang dilakukan dengan usaha dan kemampuan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang didalam suatu 

instansi/organisasi.  

2. Kinerja pegawai adalah prestasi kerja ( baik atau buruk ) yang diberikan 

pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau 

3. Penilaian kinerja adalah proses pengukuran kinerja atau mengevaluasi hasil 

kerja seseorang. Penilaian kinerja pada umumnya mencakup aspek kuantitatif 

maupun kualitatif dari kinerja pelaksanaan pekerjaannya.  
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4. Pegawai yang dimaksud disini adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas 

Pendidikan Provinsi Riau  

2.11  Indikator Penelitian 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil 

(PNS) 

1. Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) 

a. Kuantitas 

b. Kualitas 

c. Waktu 

d. Biaya 

2. Perilaku Kerja a. Orientasi pelayanan 

b. Integritas 

c. Komitmen 

d. Disiplin 

e. Kerjasama  

f. Kepemimpinan 

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 tahun 2011 Tentang  

    Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 

 

2.12  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2011 Tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2011 Tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil   

Kinerja Pegawai Negeri Sipil 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Perilaku Kerja 

 Kuantitas 

 Kualitas 

 Waktu 

 Biaya 

 

 Orientasi pelayannan 

 Integritas 

 Komitmen 

 Disiplin 

 Kerja sama 

 kepemimpinan 

Kinerja PNS Yang Baik Dan Berkualitas 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau . Adapun 

waktu pelaksanaan penelitian yaitu dari bulan Maret-Mei 2020. Pemilihan lokasi 

penelitian ini berdasarkan pertimbangan penulis ingin mengetahui Bagaimana 

Kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau 

 

3.2  Jenis dan Sumber Data  

Adapun Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

digolongkan kedalam dua jenis data, yaitu: 

1. data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpulan data. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama dalam hal ini kepada Kepala Dinas dan Kepala di setiap bagian 

dan kasubag di setiap bagian di kantor  Dinas Pendidikan Provinsi Riau 

dengan menelaah sumber- sumber tertentu seperti dokumen- dokumen, 

literature bacaan, karya tulis, peraturan perundang- perundangan dan 

lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpulan data yaitu para pegawai di Dinas Pendidikan 

Provinasi Riau beserta keterangan- keterangan dari yang bersangkutan.  
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3.3  Subjek Penelitian 

subjek penelitian merupakan suatu yang penting dalam penelitian, subjek 

penelitian harus disiapkan sebelum penelitian siap untuk mengumpulkan data. 

Subjek penelitian bisa berupa benda, hal ataupun orang lain. Berdasarkan 

pendapat diatas penulis menetapkan subjek penelitian adalah para pegawai di 

lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk 

memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut : 

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai nilai spesifik bila 

dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi tidak terbatas pada orang, 

tetapi juga objek- objek alam yang lain. Dengan pengertian tersebut penulis 

menyimpulkan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara dan mengadakan pengamatan langsung ke Dinas 

Pendidikan Provinsi Riau.  

2. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topic tertentu. Dari pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa 

wawancara adalah teknik pengumpulan data berupa Tanya jawab yang 

dilakukan secara lansung antar penulis yaitu dengan kepala di setiap bagian 

yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan para pegawai tentang 

bagaimana kinerja  yang ada dalam Dinas Pendidikan Provinsi Riau. 

3. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dari pengertian 

diatas penulis menyimpulkan bahwa dokumentasi adalah teknik 
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pengumpulan data  yang diidentifikasikan dari dokumentasi yang ada 

kaitannya dengan masalah yang diteliti penulis di Dinas Pendidikan Provinsi 

Riau dan di setiap bagian- bagian yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan 

Provonsi Riau. 

3.5 Informen Penelitian 

Informen Penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Dengan 

pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila 

pemberian keterangannya karena di pancing oleh pihak peneliti. Informan sering 

disebut sebagai responden karena hanya memberikan respon terhadap pertanyaan- 

pertanyaan yang disajikan peneliti.Informan penelitian memberikan informasi 

secara mendalam yang dibutuhkan peneliti.Informan penelitian ini terdiri dari 

responden yang terlibat langsung di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. 

Adapun Informen Penelitian Ini adalah dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1 Daftar Informan 

NO INFORMAN JUMLAH 

1 Kepala Dinas 1 Orang 

2 Sekretaris 1 Orang 

3 Subbagian Umum & Kepegawaian 1 Orang 

4 Subbagian Keuangan & Perlengkapan 1 Orang 

5 Subbagian Perencanaan Program 1 Orang 

6 Bidang Pembinaan Sekolah Menengah 

Atas 

1 orang 

7 Bidang Pembinaan Sekolah Menengah 

Kejuruan  

1 Orang 

8 Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus  1 Orang 

9 Bidang Pendataan dan Pembinaan Data 1 Orang 

TOTAL 9 Orang 

Sumber: Data Olahan 2020 

     Adapun penulis menjadikan beberapa pegawai untuk di jadikan sebagai 

informen sebagai berikut : 

1. Mudah ditemui 

2. Mengetahui tentang kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Riau 

3. Mampu berkomunikasi dengan baik 
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3.6  Teknik Analisi Data 

3.6.1 Pengertiaan Analisis Data 

analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain dan dari pengertian diatas menjelaskan, 

menguraikan, dan menjabarkan permasalahan berkaitan dengan 

penulisan untuk memperoleh sebuah kesimpulan. 

3.6.2 Tujuan Analisis Data 

ada 3 macam kegiatandalam analisa data kualitatif, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan- catatan dilapangan selama meneliti. Reduksi data juga 

meruapakansuatu bentuk analisis yang mepertajam, 

memilih,memfokuskan, membuang, menyusun data dalam suatu 

cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan 

diverifikasikan. 

2. Model data 

Model data sebagai kumpulan informasi yang tersusun yang 

memperoleh pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan 
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tindakan.Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif 

selama ini adalah teks naratif.Model yang lebih baik adalah suatu 

jalan masuk utama untuk analisis kualitatif yang valid. 

3. Penarikan /Verifikasi Kesimpulan 

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai 

memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola- 

pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kasual, dan 

proposisi- proposisi. Setelah semua data yang terkumpul peneliti 

mampu mengambarkan bagaimana kinerja pegawai pada Dinas 

Pendidikan Provinsi Riau  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1. Gambaran Umum Provinsi Riau 

Berdasarkan portal resmi pemerintah Provinsi Riau, Provinsi Riau terdiri 

dari daerah daratan dan perairan, dengan luas lebih kurang 8.915.016 Ha (89.150 

Km2), Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan 

Selat Malaka terletak antara 01° 05’ 00” Lintang Selatan - 02° 25’ 00” Lintang 

Utara atau antara 100° 00’ 00” - 105° 05’ 00” Bujur Timur. Disamping itu sesuai 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat wilayah lautan sejauh 12mil dari 

garis pantai. Di daratan terdapat 15 sungai, diantaranya ada 4 sungai besar yang 

mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 

Km) dengan kedalaman 8 -12 m, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 

m, Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai 

Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 m. Ke 4 sungai yang membelah dari 

pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan Bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina 

Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut. 

 Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat posisinya dengan negara 

tetangga dan provinsi lainnya adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara  

b. SebelahSelata : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat  

c. SebelahTimur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka  

d. SebelahBarat : Provinsi SumateraBarat dan Sumatera Utara. 

 Daerah Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar 

antara 2000-3000 mm/tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau serta musim 

31 
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hujan. Rata-rata hujan pertahun sekitar 160 hari. Provinsi Riau memiliki 12 

kabupaten/kota yaitu :   

a. Kuantan Singingi,   

b. Indragiri Hulu,   

c. Indragiri Hilir,   

d. Pelalawan,   

e. Kampar,   

f. Siak,   

g. Rokan Hulu,   

h. Bengkalis,   

i. Rokan Hilir,   

j. Kepulauan Meranti 

k. Pekanbaru, dan  

l. Dumai. 

4.2  Dinas Pendidikan Provinsi Riau 

Dinas pendidikan merupakan perangkat daerah yang diserahkan 

wewenang tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah,  

disentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan di Provinasi Riau. 

Dinas Pendidikan Provinsi Riau di bentuk pada tahun 2001 berdasarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2001 tentang pembentukan, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan. Hal ini dalam rangka 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 25 Tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta 

menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan yang diserahkan 
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wewenang, tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas 

desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan di 

Provinsi Riau secara berdaya guna dan berhasil guna. 

Sebelum otonomi daerah tepatnya sebelum dikeluarkan Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi 

Riau dahulunya adalah kantor Wilayah Depertemen Pendidikan Provinsi Riau 

yang merupakan cabang Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta. 

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Riau 

Visi Dinas Pendidikan Provinsi Riau yaitu: Terwujudnya layanan 

Mutu Pendidikan Provinsi Riau Yang Berdaya Saing. Adapun Misi Dinas 

Pendidikan Provinsi Riau adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan 

2. Meningkatkan mutu layanan pendidikan  

3. Meningkatkan kesesuaian layanan pendidikan dengan lapangan 

pekerjaan 

4. Meningkatkan tata kelola manajemen layanan pendidikan  

5. Melestarikan dan memperkukuh kebudayaan 

4.2.2 Stuktur Organisasi dan Uraian Tugas 

Struktur organisasi adalah kerangka antara satuan-satuan 

organisasinya yang di dalamnya terdapat struktur organisasi, tugas dan 

wewenang masing-masing mempunyai perencanaan tertentu dalam satu 

kesatuan yang utuh. Struktur organisasi merupakan hal yang terpenting yang 

perlu diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan. Untuk menjalankan tugas 

yang telah diberikan, Dinas Pendidikan Provinsi Riau dipimpin oleh Kepala 



34 

 

 

Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (Tiga) orang Kepala 

Sub Bagian, 4 (empat) orang Kepala bidang. 

Secara garis besar pelaksanaan tugas pokok masing-masing 

bagian/bidang adalah sebagai berikut :   

1. Kepala Dinas 

a) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur 

melaksanakan  Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah 

pada bidang pendidikan. 

b) Kepala Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi perumusan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain 

yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi 

pada Dinas Pendidikan. 

2. Sekretaris 

a) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada 

Sekretariat; 

b) penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;  

c) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan 

kepada Kepala Dinas Pendidikan; dan  

d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 
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3. Kepala Subbagian Perencanaan Program 

a) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 

Subbagian Perencanaan Program; 

b) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian 

Perencanaan Program;  

c) menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana 

program/kegiatan dari masing-masing bidang;  

d) melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah unit kerja; 

e) melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional 

Prosedur;  

f) mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat 

koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta 

rapat koordinasi teknis;  

g) melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan 

Program; dan  

h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 
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4. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

a) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 

Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah; 

b) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, 

Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

c) melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan 

aset;  

d) mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai; 

e) melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis 

pengelolaan keuangan dan aset;  

5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 

a) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 

Subbagian Kepegawaian dan Umum;  

b) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian 

Kepegawaian dan Umum;  

c) mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;  

d) melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;  

e) melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa 

Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar 

kompetensi, dan evaluasi jabatan;  
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f) melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;  

g) membuat laporan perkembangan kepegawaian;  

h) menyelenggarakan urusan kehumasan;  

i) melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;  

j) melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan 

upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi 

perjalanan dinas;  

k) melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah 

berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah;  

l) mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi 

untuk kepentingan masyarakat;  

m) melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, 

kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;  

n) melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 

pelaksanaan tugas dan keg iatan pada Subbagian Kepegawaian 

dan Umum; dan 

o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

6. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menegah Atas 

a) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Pembinaan Sekolah Menengah;  
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b) penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah 

Menengah Atas;  

c) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan 

kepada Kepala Dinas Pendidikan; dan  

d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

7. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menegah Kejuruan 

a) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;  

b) penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah 

Menengah Kejuruan ;  

c) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan 

kepada Kepala Dinas Pendidikan; dan  

d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

8. Kepala Bidang Pembinaan Pelayanaan Khusus dan Pendidikan 

Layanan Khusus 

a) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; 
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b) penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan 

Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; c. penyelenggaraan 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai 

dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas 

Pendidikan; dan  

c) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

9. Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan 

a) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;  

b) penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pendataan dan 

Pengembangan Pendidikan; 

c) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan 

kepada Kepala Dinas Pendidikan; dan  

d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya.  
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1  Kesimpulan 

 Dari uraian-uraian yang penulis kemukakan penulis dapat mengambil 

kesimpulan dari penelitian yang telah diteliti terhadap analisis kinerja pegwai 

pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau. 

  Adapun hasil penelitian terhadap analisis kinerja pegawai di Dinas 

Pendidikan Provinsi Riau sebagai berikut: 

1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Pendidikan 

Provinsi Riau bahwa kinerja pegawai dilihat dari aspek peniliaian SKP 

secara umum, dikatagorikan belum optimal. Dilihat berdasarkan hasil 

pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan belum secara keseluruhan kegiatan 

terealisasi. 

2. Perilaku Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Pendidikan 

Provinsi Riau bahwa kinerja pegawai dilihat dari aspek penilaian perilaku 

kerja pegawai masih belum dikatagorikan baik atau masih belum optimal. 

Penulis masih menemukan banyak perilaku pegawai yang tidak disiplin 

seperti masih adanya pegawai yang dating terlambat ke kantor, setelah 

waktu istirahat siang masih banyak pegawai yang masuk terlambat 

bahkan ada yang tidak masuk lagi kekantor dan pada saat jam kerja masih 

adanya pegawai yang duduk dikantin. 
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6.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

dapat memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan bagi kita semua 

khususnya pada instansi ditempat penulis mengadakan penelitian. Adapun saran-

sarannya sebagai berikut:  

1. Disarankan  kepada pegawai yang bekerja pada kantor Dinas 

Pendidikan Provinsi Riau terutama pada aspek perilaku kerja untuk 

ditingkatkan lagi kinerjanya agar lebih baik lagi kedepannya. 

2. Disarankan kepada pemimpin kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau 

agar dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai yang 

kinerjannya masih rendah, menegakkan sanksi bagi pegawai yang 

melanggar peraturan, mengadakan evaluasi dan penilaian kinerja 

pegawai. 
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