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ABSTRACT

Pursuant to result of research which is researcher at UPT Puskesmas
Kijang the Government has entered into an amendment that encourages the
attitude and behavior toward employees work better. Government attention is
supported by the creation of employee performance is aimed at improving job
performance and to achieve organizational goals effectively and efficiently in
order to improve the public service and internal government. The purpose of this
study was to measure and analyze the effect on staff performance DP3 at UPT.
Puskesmas Kijang study describes the symptoms that occur at the study sites.
Population and Sample research using Revenue Service employee 43 people at
UPT. Puskesmas Kijang, processing data collected through the respondents using
the programSPSSVersi17.Research results show that the simultaneous value of
Adjusted R Square of 0.343 it means that the variation of Y changes influenced by
changes in X is at 43.3%.From the above test results show that Dp3 Significant
influence on employeeperformance. This research can be used as material for the
management information so that it can continue to pay attention to the work of
employees for increased performance. This needs to be improved in order to
develop human resources and government organizations in order to achieve
effectiveness and efficiency of the regional administration.

Keywords: Performance Staff, working execution evaluation list
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ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Kantor UPT
Puskesmas Kijang diperoleh keterangan bahwaPemerintah kini mengadakan
perubahan yang mendorong pada sikap dan perilaku pegawai ke arah hasil kerja
yang lebih baik. Perhatian pemerintah tersebut ditopang dengan penciptaan
kinerja pegawai yang diarahkan pada peningkatan prestasi kerja dan dapat
tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien guna meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat maupun internal pemerintah.Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengukur dan menganalisis hubungan kinerja pegawai dengan hasil
daftar penilaian pelaksanan pekerjaanpengaruh(DP3) pada Kantor
UPT.Pusekesmas Kijang. Penelitian ini menjelaskan gejala-gejala yang terjadi
pada lokasi penelitian. Populasi dan Sample penelitian menggunakan 43 orang
pegawai pada Kantor UPT Puskesmas Kijang. Pengolahan data yang dikumpulkan
melalui responden menggunakan program SPSS Versi 17. Hasil Penelitian
menunjukkan bahwa secara Simultan Nilai Adjusted R Square sebesar 0,343 hal
itu berarti bahwa variasi perubahan Y dipengaruhi oleh perubahan X  adalah
sebesar  43,3%. Dari Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa kinerja pegawai
mempunyai hubungan yang Signifikan dengana hasil daftar penilaian pelaksanan
pekerjaan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pimpinan
sehingga dapat terus memperhatikanhasil kerja pegawai demi peningkatan kinerja.
Hal ini perlu ditingkatkan guna pengembangan sumber daya manusia dan
organisasipemerintahan guna pencapaian efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Kata Kunci : Kinerja Pegawai, Daftar Penilai Pelaksanan Pekerja
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PENDAHULUAN

Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Puskesmas Kijang merupakan aparatur

pemerintahan dibawah wewenang Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. Dalam

pelaksanan kerja setiap harinya pada Kantor UPT. Puskesmas Kijang mempunyai

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang terdiri dari :

1. Pelayanann pada loket pendaftaran/ kartu.

Pasien/masyarakat yang datang harus mendaftarkan pada loket pendaftaran

dengan membawa kartu identitas (ktp, kartu berobat, kartu jamsostek, askes,

jampersal, sktm), kemudian Pasien menunggu giliran diperiksa diruang

tunggu.

2. Pelayanan pada poli umum (poli umum I, II, poli kia, poli gigi)

Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaam kesehatan di poli umum atau

poli kia dan poli gigi, pemberi pelayanan adalah dokter dan perawat, setelah

pemeriksaan pasien diberikan resep obat yang harus diambil di apotik

puskesmas, apabila dibutuhkan pemeriksaan penunjang pasien diberikan surat

pengantaran oleh dokter kebagian sasaran penunjang (laboraterium/radiologi).

3. Pelayanan administrasi (loket pembayaran)

Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan dari poli umum dan poli kia dan

gigi, pasien diarahkan keloket pembayaran (administrasi) untuk membayar

biaya pemeriksa, biaya pemeriksaan sesuai dengan perda No. 3 Tahun 2011,

tentang tarif Pelayanan Daerah Kabupaten Bintan yang telah ditetapkan.

4. Pelayanan pada bagian apotik
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Pada bagian apotik pasien diberi obat sesuai dari resep dokter dan diberikan

penjelasan cara mengkonsumisi obat oleh petugas apotik.

5. Pelayanan pada bagian tata usaha

Dibagian tatausaha paisen/masyarakat dilayani oleh petugas administrasi tata

usaha, pelayanan yang diberikan adalah pelayanan administrasi berupa surat

keterangan kesehatan, surat keterangan sakit, surat keterangan layak terbang

(khusus ibu hamil, bayi/balita dan penyandang catat) dan surat keterangan

hamil.

Penilaian terhadap hasil kerja para pagawai ini dibuat berdasarkan PP

No.10 Tahun 1979 yang diperbaruhi dalam PP RI No. 46 Tahun 2011 tentang

hasil Daftar Penilaian Pelaksanan Pekerjaan (DP3). Hasil daftar penilaian

pelaksanan pekerjaan (DP3) ini digunakan sebagai pedoman evaluasi kinerja PNS,

penilaian terhadap kinerja pegawai dalam suatu organisasi penting dilakukan

karena pemikiran-pemikiran sebgai berikut:

1. Setiap pegawai ingin diberikan dan memperoleh kesempatan untuk

mengembangkan kemampuan kinerjanya sampai tingkat yang setinggi-

tingginya oleh atasannya.

2. Setiap pegawai ingin diberikan penghargaan apabila pegawai dinilai

berprestasi dan dapat melaksanakan tugas dengan baik.

3. Setiap pegawai ingin mendapat perlakuan yang adil dan objektif dalam

penilaian pelaksanaan pekerjaannya.
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4. Setiap pegawai ingin mengetahui sejauh mana telah mampu

berprestasi/memberikan sumbangan terhadap organisasi.

5. Penilaian pelaksanaan pekerjaan yang tepat dan objektif dapat mendorong

pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam

pelaksanaan tugasnya.

Penciptaan kinerja pegawai yang diarahkan pada peningkatan prestasi

kerja dan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Gibson

(2000:148), “prestasi kerja inidividu dibentuk oleh kemampuan dan motivasi

secara bersama-sama kemampuan menunjukan potensi seseorang untuk

melakasanakan pekerjaan dan merupakan kekuatan yang mendorong seseorang

untuk berkerja giat dan mengerjakan pekerjaannya”.

Identifikasi :

1. Masih rendahnya kesetiaan, prestasi kerja, ketaatan, kejujuran,

kreatifitas, kerjasama, tanggungjawab, dan kepemimpinan pegawai

yang disebabkan sistem penilaian yang kurang objektif dan

ketidakkemampuan pejabat penilai dalam memberikan penilaian.

2. Masih lemahnya sistem penilaian terhadap hasil Daftar Penilaian

Pelaksanan Pekerjaan (DP3) yang ditandai dengan penilaian yang

kurang obyektif dan ketidakmampuan pejabat penilai dalam

memberikan penilaian.
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3. Belum optimal kinerja pada Kantor UPT. Pusekesmas Kijang, yang

ditandai dengan lemahnya sistem penilaian terhadap hasil Daftar

Penilaian Pelaksanan Pekerjaan (DP3).

Menurut Wahyudi (2002:101), “penilaian kinerja adalah suatu evaluasi

yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja/jabatan

seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya”. Menurut Simamora

(2004:338), “penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk

mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan”. Selanjutnya menurut Alwi

(2001:187), secara teoritis tujuan penilaian dikategorikan sebagai suatu yang

bersifat evaluation harus menyelesaikan:

1. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi.

2. Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision.

3. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar meengevaluasi sistem seleksi.

Sedangkan yang bersifat development penilaian harus menyelesaikan:

1. Prestasi riil yang dicapai individu.

2. Kelemahan- kelemahan individu yang menghambat kinerja.

3. Prestasi- pestasi yang dikembangkan.
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Menurut Sumadji (2003:7), mengatakan tujuan penilaian kinerja pegawai

negeri sipil yaitu:

1. Memperoleh gambaran langsung tentang hasil yang dicapai seorang pegawai

negeri sipil dalam melaksanakan tugas pokoknya.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kinerja, baik yang berasal dari

individu pegawai negeri sipil maupun unit kerja atau instansinya.

3. Memberikan rekomendasi bagi perbaikan atau peningkatan kinerja pegawai

negeri sipil yang bersangkutan sekaligus bagi penyempurnaan aspek

manajemen dan organisasi dari unit kerja atau instansi dimana PNS itu bekerja

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang dinilai oleh pimpinan

dan  kemudian diberikan kepada setiap pegawai negri sipil tidak disimpan dengan

benar sehingga pada waktu hasil Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

dibutuh kan para pegawai selalu keberatan untuk mengumpulkannya, gambaran

yang demikian ini yang melatarbelakangi penulis untuk menulis karya ilmiah

tentang :

“Hubungan Hasil Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

Dengan Kinerja Pegawai Pada Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT)

Puskesmas Kijang”.



8

TUJUAN DAN KEGUNAAN

A. Tujuan

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanan pembuatan hasil Daftar

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pada Kantor UPT. Puskesmas

Kijang.

b. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai pada Kantor UPT.

Puskesmas Kijang.

c. Untuk mengetahui hubungan kinerja pegawai dengan hasil Daftar

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pada Kantor UPT.  Puskesmas

Kijang.

B. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan bagi penulis tentang penilaian

kinerja pegawai berdasarkan PP No. 10 Tahun 1979 dan PP RI No. 46

Tahun 2011.

b. Sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah dalam pelaksanan

penyusunan hasil Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

c. Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang akan

melakukan peneliti tentang penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)

dilingkungan pemerintahan.
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C. Konsep Teoritis

Istilah kinerja berasal dari kata Job performance atau Actual performance

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang).

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah suatu kegiatan yang penting karena

dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai

misinya (Dwiyanto, 2006:12). Menurut Bernadin dan Russel (2000:6) mengatakan

bahwa didalam hasil penilai kinerja ini terdapat beberapa kriteria yang dapat

dilihat antara lain:

1. Quality, yaitu tingkat hasil yang dicapai oleh seorang karyawan dalam

menyelesaikan suatu bekerja.

2. Quantity, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh seorang karyawan

dalam bekerja.

3. Timelinness, yaitu tingkat ketepatan waktu yang dicapai oleh seorang

karyawan dalam melaksanakan aktivitas kerjanya, sehingga dengan demikian

dia dapat melakukan aktivitas lainnya.

Menurut Robbins (2002:46), menyatakan “kinerja adalah hasil evaluasi

terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dibandingkan kriteria yang telah

ditetapkan sebelumnya”, menurut Mangkunegara (2000:67), “kinerja adalah hasil

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tangung jawab yang diberikan”. Menurut

Sulistiyani (2003:223), “kinerja seseorang merupakan kombinasi dari

kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya”.
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Menurut Hasibuan (2001:34), mengemukakan bahwa “kinerja adalah suatu

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan

kesungguhan serta waktu”. Menurut Rivai (2004:309), “kinerja adalah perilaku

yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan

oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam organisasi”, menurut Sadeli dan

Prawira (2001:78), menyatakan “kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan

atau tidak dilakukan pegawai”.

Selanjutnya menurut Mathis dan Jackson (2001:82), faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu:

1. Kemampuan mereka

2. Motivasi

3. Dukungan yang diterima

4. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan

5. Hubungan mereka dengan organisasi.

Menurut Mangkunegara (2000:123), menyatakan bahwa faktor yang

mempengaruhi kinerja antara lain:

1. Faktor kemampuan secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri

dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan) oleh

karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan

keahliannya.

2. Faktor motivasi terbentuk dari sikap (attiude) seorang pegawai dalam

menghadapi situasi (situasion) kerja.
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E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dikemukakan sebelumnya maka

hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha : Ada hubungan hasil Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan

kinerja pegawai pada Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas

Kijang.

Ho : Tidak ada hubungan hasil Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

dengan kinerja pegawai pada Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT)

Puskesmas Kijang.

F. Konsep Operasional

Hasil Daftar Penilaian Pelaksaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil adalah

proses evaluasi secara berkala terhadap kinerja seorang pegawai negeri sipil

dalam melaksanakan tugas-tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya, dengan

melakukan perbandingan antara tingkat pencapaian dengan target yang disepakati

dalam rencana kerja pegawai. Yang memiliki indikator adalah:

a. Kesetiaan adalah tekad dan kesanggupan mentaati melaksanakan dan

mengamalkan sesuatua yang disetiati dengan penuh kesadaran dan

tanggungjawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus dalam sikap dan

tingkah laku sehari-hari serta dalamperbuatan pada saat melaksanakan

tugas.

a. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang PNS dalam

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Pada umumnya, prestasi
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kerja seorang PNS antara lain dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan,

pengalaman dan kesungguhan PNS yang bersangkutan.

b. Ketaatan adalah kesangggupan seorang PNS untuk mentaati segala

peraturan perundang-undang dan peraturan kedinasan yang

berlaku,mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang

berwenang,serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang

ditentukan.

d. Kejujuran adalah ketulusan hati seorang pegawai negeri sipil dalam

melaksanakan tugas dan kemapuan untuk tidak menyalahgunakan

wewenang yang diberikan kepada Negara.

e. Prakarsa adalah kemampuan seorang PNS untuk mengambi keputusan,

langkah-langkah atau melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah

dari atasan.

f. Kerjasama adalah kemampuan seorang PNS untuk berkerja bersama-sama

dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan,

sehingga mencapai daya guna yang sebesar-besarnya.

g. Tanggung jawab adalah kesanggupan seseorang PNS menyelesaikan

pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat

pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambil

atau tindakan yang dilakukannya.

h. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang PNS untuk meyakinkan orang

lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan

tugas pokok.
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Kinerja pegawai adalah menilai bagaimana seseorang telah berkerja

dibandingkan dengan target yang telah ditentukan menurut Cushway (2006:23)

yang memiliki indicator :

a. Inisiatif adalah kemampuan seorang PNS selalu memiliki ide-ide dan

selalu cekatan dalam melakukan tugas pokok secara maksimal.

b. Mutu atau kualitas hasil kerja adalah hasil kemampuan PNS melakukan

pekerjaan dan berupaya tidak melakukan kesalah dalam melaksanakan

tugas pokok.

c. Pencapaian target adalah kemampuan PNS menyelesaikan pekerjaan

sesuai dengan target yang ditetapkan.

d. Kedisiplinan adalah selalu tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.

e. Tanggung Jawab adalah kesanggupan pegawai dalam melaksanakan

pekerjaan tugas yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan

saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukan.

f. Hubungan Kerja Sama adalah kemampuan PNS menciptakan dan

membina hubungan kerja antara sesama pegawa serta dapat berkerja

dengan atasan.

Variabel, Indikator dan Butir Pertanyaan

Variabel Indikator Butir-butir Pertanyaan No.
Butir

1. Inisiatif Pegawai selalu cekatan dalam
mengatasi setiap kendala atau kesulitan
yang dihadapi dalam melaksanakan
pekerjaan

Pegawai selalu berupaya mencari upaya
atau menggali ide-ide tentang

1

2
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Kinerja
Pegawai

pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik
Menjunjung tinggi kehormatan negara
serta senantiasa mengutamakan
kepentingan Negara

1. Mutu dan
kualitas hasil
kerja

Pegawai selalu berusaha menyelesaikan
pekerjaan sebaik mungkin dan berusaha
tidak melakukan kesalahan dalam
menyelesaikan pekerjaannya
Kemampuan untuk menyelesaikan
tugas yang diberikan dengan tepat

3

2. Pencapaian
target

Kesanggupan untuk mentaati segala
peraturan yang ada Pegawai selalu
dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan target yang ditetapkan

4

3. Kedisiplinan Pegawai selalu datang kerja tepat waktu
dan pulang kerja sesuai dengan
peraturan yang berlaku

5

4. Tanggung jawab Pegawai memiliki kesadaran untuk
saling membantu diantara sesama
pegawai dalam penyelesaian pekerjaan

6

5. Hubungan kerja
sama

Pegawai dapat menciptakan dan
membina hubungan kerja sama yang
baik dengan sesama

Pegawai dapat menciptakan dan
membina hubungan kerjasama yang
baik dengana atasan

7

8

Hasil DP3

1. Kesetiaan Menjunjung tinggi kehormatan negara
serta senantiasa mengutamakan
kepentingan Negara

1

2. Prestasi Kerja Kemampuan untuk menyelesaikan
tugas yang diberikan dengan tepat

2

3. Ketaatan Kesanggupan untuk mentaati segala
peraturan yang ada

3

4. Kejujuran Melaporkan pekerjaan yang dilakukan
sebagaimana mestinya

4

5. Prakarsa Kemampuan untuk mengembangkan
tugas yang diberikan untuk
memperoleh hasilyang optimal

5
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6. Kerjasama Kemampuan untk berkerja secara
bersama-sama baik secara horizontal
maupun secara vertical

6

7. Tanggung jawab Kesediaan pegawai untuk menanggung
resiko dari perkerjaan dan menyimpan
atau memelihara sebaik-baiknya barang
milik negara

7

8. Kepemimpinan Memperhatikan nasib, mendorong
kemajuan bawhan, dan memberikan
teladan yang baik

8

Sumber: Data olahan penelitian, Tahun 2013

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini meggunakan metode assosiatif yaitu penelitian yang

bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel kinerja pegawai dengan

variabel hasil Daftar Penilaian Pelaksanan Pekerjaan (DP3) pada Kantor UPT.

Puskesmas Kijang. Menurut Sugiyono (2006:58), “Penelitian asosiatif merupakan

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau

lebih”.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pada Kantor UPT. Puskesmas Kijang Jl. Barek

Motor No. 2 Kijang (Bintan Timur). Adapun alasan peneliti mengambil lokasi

pada Kantor UPT. Puskesmas Kijang (Bintan Timur) merupakan salah satu

Kantor Puskesmas yang paling lama di Kijang (Bintan Timur) yang dulunya

bernama Balai Pengobatan, kemudian sekarang menjadi UPT.  Puskesmas Kijang
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dan memiliki pegawai yang cukup banyak yang seyogyanya harus dapat

menunjukkan disiplin kerja dengan memiliki produktifitas kerja yang tinggi.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai negeripada

Kantor UPT. Puskesmas Kijang yang berjumlah 43 orang, menurut Sugiyono

(2006), “Populasi adalah jumlah keseluruhan yang ada objek atau subjek yang

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek

atau objek itu”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini  mengunakan

pusposive sampling, dimana teknik penentuan sampel berdasarkan dengan

kesesuaian dan kebutuhan dalam peneliti. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada

tabel populasi dan sampel berikut ini:

Populasi dan Sampel

No. Jumlah Pegawai Frekwensi
(orang)

Sampel
(orang)

Persentase
(%)

1 Dokter Umum 6 6 100

2 Dokter Gigi 2 2 100

3 Tata Usaha 3 3 100

4 Administrasi 6 6 100

5 Apoteker 1 1 100

6 Laboratorium 2 2 100

7 Perawat 11 11 100

8 Bidan 10 10 100

9 Supir 2 2 100

Jumlah 43 43 100

Sumber: Data olahan penelitian, Tahun 2013
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4. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui

kuisioner (daftar pertanyaan) yang berhubungan dengan masalah

penelitian yaitu, data tentang hubungan kinerja pegawai dengan hasil

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pada Kantor UPT.

Puskesmas Kijang.

b. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari data

kepegawaian pada Kantor UPT. Puskesmas Kijang dan dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data, fakta dan informasi di

lapangan, penulis menggunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai

berikut:

a. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu kegiatan mengumpulkan data

dengan mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan, jurnal serta literatur

lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (Field Research), yaitu kegiatan pengumpulan data dengan

melakukan penelitian di lokasi penelitian. Teknik yang digunakan adalah

dengan menyebarkan kuisioner, dilakukan terhadap semua populasi dengan

memberikan daftar pertanyaan yang sudah tersedia alternatif jawabannya

yang berkaitan dengan masalah penelitian, alat yang digunakan adalah

angket.

6. Teknik Analisis Data
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Analisis data digunakan dalam penelitian ini bersifat assosiatif kuantitatif

yaitu untuk mencari hubungan antara variabel kinerja pegawai dengana hasil

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), dan untuk melihat kedua variabel

tersebut digunakan pengukuran skala ordinal dengan kategori 5 = sangat baik, 4 =

baik, 3 = cukup baik, 2 = tidak baik dan 1 = sangat tidak baik atau jawaban lain

yang memiliki makna yang sama. Kemudian digunakan analisis stasistik non

parametrik yaitu Koefisien Korelasi Rank Spearman dan selanjutnya digunakan

uij signifikan dengan tingkat kesalahan 5 % atau a =0,05, dengan rumus:

Keterangan:

r = Koefisien korelasi rankspe

= Jumlah nilai variable independen

= Jumlah nilai variable dependen

= Selisih ranking tiap data

Untuk dapat memberi interpretasi seberapa kuat hubungan tersebut maka

dipergunakan table 1.2 yang dikemukakan sebagai berikut:

Pedoman Nilai Koefiesien Korelasi

No. Nilai Skor Interpretasi

1 1 ,00 <  Rata-Rata ≤ 1,80 Sangat Rendah/Sangat
Buruk

2 1 ,81 <  Rata-Rata ≤ 2,60 Rendah/Buruk

3 2 ,61 <  Rata-Rata ≤ 3,40 Sedang/Cukup

4 3 ,41 <  Rata-Rata ≤ 4,20 Baik/Tinggi
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5 4,21 <  Rata-Rata ≤ 5,00 Sangat Baik/Tinggi

Sumber: Husein Umar, Tahun 2006

Analisis Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Dengan Kinerja Pegawai
Pada Kantor UPT. Puskesmas Kijang

Pengolahan data bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel

penelitian, pada bagian ini akan disajikan uji kualitas data, uji reliabilitas dan uji

validitas serta pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi dan

dianalisis dengan Program Add-Ins MS Excell hipotesis pertama dalam penelitian

ini berbunyi hubungan yang positif antara hasil Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan (DP3) dengan kinerja pegawai. Untuk pengujian hipotesis

menggunakan analisis regresi dan korelasi sederhana terhadap dua variabel.

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat

dievaluasi melalui uji validitas dan uji reliabilitas, untuk mengetahui akurasi data

yang dikumpulkan dari penggunaan instrument,data penelitian tidak bermanfaat

apabila instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak

memiliki reliabilitas dan validitas yang tinggi (Cooper dan Emory, 1995), uji

Kualitas data dilakukan menggunakan uji Validitas dengan Korelasi Pearson dan

Uji realibilitas dengan Cronbach Alpha.

Instrumen yang digunakan dalam uji validitas adalah korelasi

Pearson,dengan tingkat signifikansi 5% jika hasil perhitungan kurang dari 0.05

maka dinyatakan valid, sedangkan hasil perhitungan lebih dari 0.05 dinyatakan

tidak valid berdasarkan hasil Uji Validitas Variabel hasil DP3 (Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan) dan Variabel Kinerja Pegawai, dapat diketahui bahwa
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semua pertanyaan yang digunakan dalam kuisioner variabel tersebut dinyatakan

valid, karena dari semua item pertanyaan mempunyai korelasi pearson dengan

tingkat signifikan <0.05, sehingga tidak ada item pertanyaan yang dihapus dan

semua item pertanyaan dapat digunakan pada pengujian model keseluruhan.

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Pegawai

Sumber: Data olahan penelitian Tahun 2013 berdasarkan tabel Product
Moment

Hasil Uji Validitas Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

No.
Butir

r-hitung
r-tabel Perbandingan r- hitung dan

r- table
Status

(ά =0,05)

1. 0,340 0,301 r-hit > r-tabel Valid
2. 0,356 0,301 r-hit > r-tabel Valid
3. 0,448 0,301 r-hit > r-tabel Valid
4. 0,585 0,301 r-hit > r-tabel Valid
5. 0,519 0,301 r-hit > r-tabel Valid
6. 0,415 0,301 r-hit > r-tabel Valid
7. 0,425 0,301 r-hit > r-tabel Valid
8. 0,598 0,301 r-hit > r-tabel Valid

Sumber: Data olahan penelitian, Tahun 2013 berdasarkan tabel Product
Moment

No.
Butir

r-hitung
r-tabel Perbandingan r- hitung dan

r- table
Status

(ά =0,05)

1. 0,338 0,301 r-hit > r-tabel Valid
2. 0,421 0,301 r-hit > r-tabel Valid
3. 0,318 0,301 r-hit > r-tabel Valid
4. 0,371 0,301 r-hit > r-tabel Valid
5. 0,450 0,301 r-hit > r-tabel Valid
6. 0,510 0,301 r-hit > r-tabel Valid
7. 0,473 0,301 r-hit > r-tabel Valid
8. 0,501 0,301 r-hit > r-tabel Valid
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Analisis Regresi dan Kolerasi
Summary Output

Regression Statuistics

Multiple R (a) 0,5992754

R Square (rxy) 0,3591310

Adjusted R Square (R2) 0,3431092
Standard Error (SE) 2,6259907
Observations (N) 42

Anova

Df SS MS F Significance F
α= 0,05

Regression 1 154,571676 154,5717 22,41525 2,75
Residual 40 275,833086 6,895827
Total 41 430,404762

coefficients Standard
Error

t Stat Lower 95%

Intercept (a) 9,93020532 4,23336724 2,345699 1,374250964
X V Variabel (b) 0,71192130 0,15036959 4,734474 0,408012887

Sumber: Data olahan penelitian, Tahun 2013

Secara notasi Hipotesis ditulis sebagai berikut:

1. Ho; b = 0, tidak  terdapat  hubungan nyata antara kinerja pegawai (X)

dengan hasil dp3 (Y) pada Kantor UPT. .Puskesmas Kijang.

2. Ha; b ≠ 0, terdapat hubungan nyata antara kinerja pegawai (X) dengan

hasil dp3(Y) pada Kantor UPT. Puskesmas Kijang.

Berdasarkan hasil perhitungan dari hasil penelitian yang terdapat pada

tabel ANOVA diatas, diperoleh data sebagai berikut:

1. intercept (a) t-hitung (2,34) > t-tabel 1,32 (ά = 0,05, 40) status signifikan

2. Slope (b)  t-hitung (4,88) > t-tabel 0,41 (ά = 0,05, 40) status signifikan
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Dengan demikian:

Ho ditolak, Ha diterima, dengan demikian dapat dikatakan terdapat  hubungan

hasil DP3 dengan kinerja pegawai pada Kantor UPT. Puskesmas Kijang dan ke

dua parameter ( ά dan β) significan terhadap faktor Y.

Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang diterapkan

pada Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pukesmas Kijang

dikategorikan “BAIK” sebesar 3,41 atau dengan rata-rata 4,20. Hasil

tersebut diperoleh berdasarkan rekapitulasi dari keseluruhan indikator

yang diteliti yaitu kesetiaan, prestasi kerja, ketaatan, kejujuran,

prakarsa, kerjasama, tanggungjawab, dan kepemimpinan. Namun masih

terdapat beberapa hambatan seperti kesetiaan dan prestasi kerja masih

kurang dilakukan dengan baik, sehingga hal ini menyebabkan kinerja

pegawai belum maksimal.

2. Kinerja pegawai pada Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

Puskesmas Kijang dikategorikan “BAIK” sebesar 3,41 atau dengan

rata-rata 4,20. Hal ini dilihat dari hasil rekapitulasi keseluruhan

indikator dari setiap item pertanyaan.

3. Hubungan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan

kinerja pegawai pada Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pukesmas

Kijang tergolong “CUKUP” sebesar 2,75 dengan rata-rata 3,40.
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