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PUBLIC SERVICE MOTIVATION (PSM) PEGAWAI PADA KANTOR
KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN

ZITA PRYMA VERA
ALFIANDRI

WAYU EKO YUDIATMAJA
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISP, UMRAH, zitaprymavera@gmail.com

ABSTRAK

Public Service Motivation (PSM) yang dimiliki oleh pegawai Kantor Kecamatan Toapaya
Kabupaten Bintan dalam menyelesaikan tugasnya serta kebanggaan pada profesinya harus
mendapatkan perhatian serius. Karena Public Service Motivation (PSM) pegawai sangat
berdampak pada kinerja pegawai sehari-hari dalam melayani masyarakat. Menurut Perry dan Wise
(1990) Public Service Motivation (PSM) adalah kecenderungan individual untuk merespon
terhadap motif-motif dasar yang unik dalam institusi dan organisasi publik. Dalam penelitian
skripsi ini judul yang diambil adalah Public Service Motivation (PSM) Pegawai Pada Kantor
Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan dengan perumusan masalah yang dituangkan kedalam
kalimat Tanya yaitu bagaimana Public Service Motivation (PSM) Pegawai Pada Kantor
Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Public Service Motivation (PSM) meliputi dimensi
Ketertarikan kepada pembuatan kebijakan publik, tanggung jawab kepada kepentingan publik dan
kewajiban sebagai warga negara, perasaan simpati atau kasihan, dan sikap pengorbanan diri, maka
peneliti dapat mengambil dasar pembahasan penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini
adalah seluruh pegawai Kantor Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan sebanyak 30 orang, Teknik
penarikan sampel dengan menggunakan sampel jenuh. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh dari responden dikumpulkan melalui kuisioner
dan observasi lalu dipisahkan menurut jenis data, kelompok data, kemudian data tersebut di
analisis, disajikan dalam bentuk tabel dan penjelasan hasil tanggapan responden yang
menunjukkan penilaian terhadap Public Service Motivation (PSM) untuk mendeskripsikan data
agar mudah di mengerti. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Public Service
Motivation (PSM) Pegawai Pada Kantor Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan masih tergolong
cukup, sehingga masih perlu ditingkatkan lagi.

Kata Kunci : Public Service Motivation (PSM), kinerja, pegawai
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PUBLIC SERVICE MOTIVATION (PSM) PEGAWAI PADA KANTOR
KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN

ZITA PRYMA VERA
ALFIANDRI

WAYU EKO YUDIATMAJA
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISP, UMRAH, zitaprymavera@gmail.com

ABSTRACT

Public Service Motivation (PSM) which is owned by an employee of the District Office
Toapaya Bintan regency in completing its work and pride in his profession should receive serious
attention. Because the Public Service Motivation (PSM) clerks greatly impact on the daily
performance of employees in serving the community. According to Perry and Wise (1990) Public
Service Motivation (PSM) is an individual predisposition to respond to motives unique base in
institutions and public organizations. In this thesis research title is taken from the Public Service
Motivation (PSM) Employees At the District Office Toapaya Bintan regency with the formulation
of the problem that is poured into the interrogative sentence that is how the Public Service
Motivation (PSM) Employees At the District Office Toapaya Bintan regency. Public Service
Motivation (PSM) includes interest dimension to public policy making, responsibility to the public
interest and obligations as citizens, feelings of sympathy or pity, and self-sacrificing attitude, so
the researchers can take a basic discussion of research. Population and sample in this study were
all employees of the District Office Toapaya Bintan regency as many as 30 people, sampling
technique using saturated sample. The method used is descriptive quantitative method. Data
obtained from the respondents was collected through questionnaires and observations then
separated according to the type of data, group the data, then the data in the analysis, presented in
tables and explanations of respondents who has pointed out the results of the assessment Public
Service Motivation (PSM) to describe the data to be easily understand. From these studies it can
be concluded that the Public Service Motivation (PSM) Employees At the District Office Toapaya
Bintan regency still relatively moderate, so there is still room for improvement.

Keyword :Public Service Motivation (PSM), performance, employee
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era reformasi dan globalisasi telah

ikut mempengaruhi fungsi dan tugas

aparatur negara, dimana masyarakat

menuntut agar segenap aparatur negara

dapat mewujudkan administrasi negara yang

mampu mendukung kelancaran dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi

penyelengaraan pemerintahan negara,

pembangunan dan pelayanan, dengan

berdasarkan prinsip- prinsip tata

kepemerintahan yang baik.

Begitu juga dengan dilaksanakannya

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Otonomi Daerah, telah

memberikan kewenangan yang luas bagi

daerah Kota/Kabupaten di Indonesia

untuk menyelenggarakan sendiri urusan

pemerintahannya. Hal ini tentu saja

menuntut daerah Kota/Kabupaten, untuk

dapat meningkatkan kemampuan sumber

daya manusia yang dimiliki daerah dalam

pelaksanaan kewenangan yang diberikan

kepada daerah tersebut.

Disamping alasan tersebut, perbaikan

dan peningkatan kemampuan dari pada

pegawai negeri sipil dewasa ini semakin

menjadi pusat perhatian karena fungsinya

yang strategis dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Kebutuhan terciptanya

para pegawai negeri sipil yang berkualitas,

efisien dan profesional semakin dirasakan

sejalan dengan perubahan-perubahan yang

terjadi sebagai hasil pembangunan dan

dari perubahan eksternal pada tingkat

regional dan global.

Dominannya   posisi dan peranan

dari pegawai dalam pemberian

pelayanan kepada masyarakat, hal ini tentu

saja mensyaratkan agar setiap pegawai

negeri  sipil harus memiliki motivasi

dalam kemampuan  kerja yang  tinggi,

terampil, punya keahlian dan sikap yang

baik, punya motivasi kerja serta mampu

untuk melaksanakan misi, visi,

menyelenggarakan tugas dan fungsi

organisasi serta menjalankan semua

aktivitas operasional organisasi yang

menjadi tanggung jawabnya dengan baik,

semua ini ditujukan agar pegawai dapat

memberikan pelayanan yang optimal kepada

masyarakat. Untuk dapat terlaksana dengan

baiknya peranan dari pegawai dalam

pelaksanaan tugas-tugas serta dalam

pemberian pelayanan kepada masyarakat,

maka perlu di upayakan atau diciptakan

motivasi kerja pegawai. Terutama dalam

pelaksanaan kerja yang dilakukan, sebab

tanpa adanya motivasi kerja dari pegawai

dalam pelaksanaan tugas, maka kemampuan

kerja pegawai, keterampilan   kerja yang

dimiliki dan sarana dan prasarana kerja yang

ada itu tidak akan memberikan manfaat

dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan.

Moekijat (2002:73) berpendapat

bahwa motivasi adalah pemberian daya

penggerak yang menciptakan kegairahan

kerja seseorang, agar mereka mau bekerja

sama, bekerja efektif, dan terintegrasi

dengan segala daya upayanya untuk

mencapai kepuasan. Motivasi kerja pegawai

ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor

baik faktor intrinsik maupun ekstrinsik.
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Faktor intrinsik adalah faktor motivasi yang

berasal dari dalam diri seseorang sehingga

mampu mendorongnya untuk melakukan

atau mengerjakan pekerjaannya atau bisa

disebut dengan PSM (Public Service

Motivation), Sedangkan faktor ekstrinsik

adalah faktor  yang berasal dari luar diri

seseorang, seperti lingkungan kerja, dan lain

sebagainya.

PSM dalam pelaksanaan pelayanan

oleh birokrasi sangatlah penting untuk

dipahami dan diperhatikan karena ia sangat

menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan

tugas seorang pegawai. Public Service

Motivation (PSM) adalah salah satu bentuk

atau bagian yang khas dari motivasi yang

dapat di definisikan sebagai motivasi yang

mencakup kepercayaan, nilai, dan sikap

yang melampaui kepentingan pribadi dan

kepentingan organisasi, mendorong seorang

pekerja atau pegawai untuk berbuat baik

kepada orang lain dan menyumbangkan

darma baktinya kepada kesejahteraan

organisasi dan masyarakat (Perry and Annie:

2008). Artinya, motivasi  pelayanan publik

yang positif tentu saja akan melahirkan

pekerja atau pegawai yang kompeten dan

berdedikasi tinggi terhadap tugas dan

kewajibannya, serta dapat meningkatkan

prestasi kerja.

Secara teoritis, Perry dan Wise

(1990) mendefinisikan Public Service

Motivation (PSM) sebagai kecenderungan

individual untuk merespon terhadap motif-

motif dasar yang unik dalam institusi dan

organisasi publik. Teori ini didasarkan pada

pendapat bahwa terdapat orang-orang yang

tertarik dan termotivasi untuk bekerja di

sektor publik. Semakin tinggi PSM yang

dimiliki individu, maka semakin besar

kemungkinannya untuk bekerja di sektor

publik. PSM berhubungan secara positif

dengan kinerja individual di organisasi

sektor publik.

Motivasi dalam perkerjaan pelayanan

publik ini telah sering menjadi perhatian

banyak peneliti karena ia berhubungan

sangat erat dengan prestasi kerja seseorang

atau organisasi dalam mencapai berbagai

tujuannya. Uraian dalam penelitian ini

dibuat berdasarkan studi literatur dan

analisis dari berbagai hasil kajian para

peneliti dari berbagai instansi pemerintah di

Barat. Beberapa riset empiris telah

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan

motivasi antara karyawan di sektor privat

dan publik.

1. Crewson (1997) menemukan bahwa

pegawai di sektor publik lebih

mengutamakan dan mementingkan

pelayanan kepada masyarakat

dibandingan para pegawai di sektor

swasta. Hal ini berarti pegawai pada

sektor publik memiliki motivasi yang

bersifat instrinsik, ia merasa puas

ketika bisa melayani masyarakat

dengan baik. Berbeda dengan

pegawai di sektor swasta yang lebih

mengutamakan gaji dan kenaikan

pangkat.

2. Houston (2000) yang mengatakan

bahwa pegawai di sektor publik

banyak termotivasi oleh ganjaran

kerja yang bersifat instrinsik



6

dibandingkan ganjaran yang bersifat

ekstrinsik. Hal ini berarti bahwa para

pegawai pada organisasi-organisasi

publik (pemerintahan) nampaknya

lebih termotivasi oleh kepedulian

kepada masyarakat dan keinginan

untuk memberikan pelayanan untuk

kepentingan publik, bukan untuk

kepentingannya sendiri.

3. Lewis dan Alonso (2001) dalam

penelitiannya menyimpulkan bahwa

adanya  hubungan yang positif antara

motivasi pelayanan publik dan

kinerja (performance) pegawai. Ini

berkaitan dengan kinerja pegawai.

Ketika motivasi yang dimiliki oleh

pegawai adalah motivasi yang

bersifat intrinsik, maka kinerja

mereka sudah pasti akan baik.

Hasil penelitian di atas dapat

dipahami bahwa motivasi yang seharusnya

terdapat di kalangan para pegawai publik

adalah motivasi yang lebih mementingkan

kepentingan untuk mengabdi kepada

kepentingan publik atau motivasi yang

berifat intrinsik, bukannya motivasi yang

mengarah kepada perilaku yang

mementingkan kepentingan sendiri. Hal ini

berarti bahwa semakin tinggi tingkat Public

Service Motivation (PSM) seorang individu

maka akan semakin tinggi pula

keinginannya untuk memilih pekerjaan

(bekerja) pada organisasi sektor publik.

Selain itu, seseorang individu yang memiliki

tingkat Public Service Motivation (PSM)

yang tinggi akan menunjukkan prestasi kerja

yang berarti dalam berbagai pekerjaan yang

berhubungan dengan keadilan sosial,

kesetiaan kepada negara, dan program sosial

kemasyarakatan.

Kantor Kecamatan Toapaya

Kabupaten Bintan, merupakan unit kerja

yang mempunyai tugas dan fungsi dalam

hal, yaitu: Penyelenggaraan urusan

pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan

masyarakat di Bidang Pelayanan Umum

serta perumusan kebijakan teknis,

penyusunan, pelaksanaan strategis dan

rencana kerja tahunan di bidang

Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat (Sumber: Kantor Kecamatan

Toapaya). Alasan peneliti memilih Kantor

Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan

sebagai lokasi penelitian adalah mengingat

betapa pentingnya peranan dan posisi

pegawai yang dominan dalam pemberian

pelayanan kepada masyarakat. Agar dapat

terlaksana dengan baiknya tugas serta

tercapainya tujuan dari Kantor Kecamatan

Toapaya Kabupaten Bintan, maka sudah

seharusnya Kecamatan melakukan upaya-

upaya dalam menciptakan, memelihara dan

meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam

pelaksanaan tugas. Karena itu perlu adanya

upaya peningkatan motivasi kerja dari para

pegawainya.

Berdasarkan wawancara dengan

pegawai Kantor Kecamatan Toapaya

Kabupaten Bintan, penulis menemukan

beberapa fenomena yang terjadi di Kantor

Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.

Fenomena ini meliputi :



7

1. Peneliti masih menjumpai

rendahnya motivasi yang

dimiliki pegawai dalam hal

tanggung jawab untuk sesegera

mungkin menyelesaikan

pekerjaannya.

2. Peneliti juga sering melihat

kondisi dimana beberapa

pegawai yang masih saling

melempar tugas yang diberikan

oleh atasan.

3. Kemudian ada beberapa

pegawai yang terkesan tidak

peduli terhadap hal-hal yang

sedang terjadi di lingkungan

kerjanya. Hal ini terlihat ketika

pegawai diajak untuk rapat-

rapat kantor, ada sebagian

pegawai yang acuh tak acuh

dan tidak menunjukkan

kepeduliannya kepeduliannya

untuk ikut rapat dan

berpartisipasi dalam

memberikan ide dan masukan

serta pengambilan keputusan

rapat.

Pegawai dengan motivasi yang

rendah ini cenderung hanya akan berkerja

ketika diperintah oleh atasan. Hal serupa

juga dikemukakan  oleh salah seorang

pegawai yang bekerja dibagian kasi

pelayanan mengatakan bahwa “Rendahnya

motivasi yang dimiliki pegawai dalam

bekerja dilihat dari pola tingkah laku

pegawai yang hanya bekerja ketika

mendapat perintah dari atasan, sama sekali

tidak memiliki motif bekerja karena benar-

benar ingin melayani dan membantu

masyarakat.” (wawancara pada tanggal 10

Maret 2014, pukul 10.30 WIB).

Motivasi merupakan langkah awal

sebagai dorongan atau tenaga yang

merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk

berbuat dan bertingkah laku dan didalam

perbuatan. Bila melihat rendahnya motivasi

kerja pegawai yang dilihat dari sisi

tanggungjawab, penulis menilai ini tidak

terlepas dari PSM yang dimiliki masing-

masing pegawai. Dimana PSM setiap

pegawai dalam organisasi berpengaruh besar

terhadap kinerjanya. Sebuah organisasi yang

berjalan efektif dapat dipastikan bahwa PSM

pegawainya nya sudah dalam tingkat yang

baik.

Berdasarkan fenomena diatas jelas

bahwa masalah yang terjadi sangat berkaitan

dengan Public Service Motivation (PSM),

sehingga penulis tertarik untuk melakukan

suatu penelitian dengan menggunakan teori

public service motivation (PSM)  di  Kantor

Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan,

maka dari itu penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul : “Public

Service Motivation (PSM) Pegawai Pada

Kantor Kecamatan Toapaya Kabupaten

Bintan”.
1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang

penulis uraikan dan mengingat pentingnya

public service motivation (PSM), maka

dalam penelitian ini penulis merumuskan
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permasalahan pokok yaitu “Bagaimana

Public Service Motivation (PSM) Pegawai

Pada Kantor Kecamatan Toapaya

Kabupaten Bintan?”

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

2 Menganalisis Public Service Motivation

pegawai pada Kantor Kecamatan

Toapaya Kabupaten Bintan.

2.2.1 Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis diharapkan

penelitian public service motivation

ini dapat memberikan sumbangan

pemikiran kepada Kantor

Kecamatan Toapaya Kabupaten

Bintan.

2. Secara Akademis diharapkan

penelitian Public Service

Motivation (PSM) ini dapat

memberikan sumbangan terhadap

pembangunan ilmu pengetahuan

dalam bidang Ilmu Administrasi

Negara terutama untuk konsep

Public Service Motivation.

II. KERANGKA TEORITIS

1.1.1 Organisasi

Organisasi adalah persekutuan antara

dua orang atau lebih yang bekerja sama

untuk mencapai tujuan, sebagaimana yang

diungkapkan Siagian dalam Silalahi

(1992:124) bahwa :

“Organisasi adalah setiap bentuk

persekutuan antara dua orang atau lebih

yang bekerja sama untuk mencapai

suatu tujuan bersama dan terikat secara

formal dalam suatu ikatan hirarki

dimana selalu terdapat hubungan antara

seorang atau sekelompok yang disebut

pemimpin dan seorang atau

sekelompok yang disebut bawahan.”

1.1.2 Motivasi

Terdapat banyak teori motivasi yang

berkembang, dan yang cukup familier serta

banyak digunakan adalah teori Abraham H.

Maslow, kebutuhan manusia itu bertingkat-

tingkat (hierarchy) yaitu sebagai berikut:

1) Kebutuhan fisiologis/ fisik

(Physiological Needs)

Yaitu kebutuhan untuk

mempertahankan hidup, misalnya

kebutuhan makan, kebutuhan

minum, kebutuhan perumahan dan

udara.

2) Kebutuhan keamanan dan

keselamatan (Safety and Security

Needs)

Yaitu kebutuhan akan kebebasan

dari ancaman yakni merasa aman

dari ancaman terjadinya gngguan

kerja dan keselamatan dalam

melaksanakan pekerjaan yang

dilakukan.

3) Kebutuhan rasa memiliki/ sosial

(Affiliation or Acceptance Needs)

Yaitu kebutuhan yang berkaitan

dengan berhubungan atau terlibat

dengan pegawai lainnya dalam

pelaksanaan kerja yang dilakukan,
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kebutuhan ingin di terima dan

dihormati oleh rekan-rekannya.

4) Kebutuhan akan prestise/

penghargaan diri (Esteem or Status

needs)

Yaitu kebutuhan akan penghargaan

diri dan pengakuan serta

penghargaan dari pimpinan rekan

kerja serta dari masyarakat

lingkungan tempat tinggal pegawai.

5) Kebutuhan akan aktualisasi diri

(Self Actualization Needs)

Yaitu kebutuhan akan realisasi diri

atau aktualisasi diri dengan

menggunakan kemampuan,

keterampilan, potensi diri  yang

optimal untuk mencapai prestasi

kerja yang tinggi.

1.1.3 Public Service Motivation (PSM)

Public Service Motivation (PSM)

merupakan konsep yang tergolong masih

baru dalam kajian Ilmu administrasi publik

yang berbeda maknanya dengan konsep

motivasi pada umumnya. Konsep motivasi

secara umum merujuk kepada kekuatan

yang memberi dorongan, mengarahkan, dan

mengekalkan tingkah laku seseorang

individu. Sedangkan motivasi pelayanan

publik atau PSM adalah salah satu bentuk

atau bagian yang khas dari motivasi yang

dapat di definisikan sebagai motivasi yang

mencakup kepercayaan, nilai, dan sikap

yang melampaui kepentingan pribadi dan

kepentingan organisasi, mendorong seorang

pegawai untuk berbuat baik kepada orang

lain dan menyumbangkan darma baktinya

kepada kesejahteraan organisasi dan

masyarakat.

Perry dan Wise (1990)

mendefinisikan motivasi pelayanan publik

atau PSM  (public service motivation)

sebagai kecenderungan seseorang individu

untuk memberikan respons motif yang

secara umum dan unik terhadap institusi

publik, yang meliputi:

1. Ketertarikan kepada pembuatan

kebijakan publik (attraction to

public policy making)

Dimensi pertama ini sangat erat

kaitannya dengan motivasi untuk

mencapai prsetasi yang

menginginkan seorang individu

memperoleh kepuasan

batin/pribadi.

2. Tanggungjawab kepada

kepentingan publik dan kewajiban

sebagai warga negara (commitmen

to public interest and civic duty)

Dimensi kedua ini erat kaitannya

dengan motif atau keinginan untuk

melayani kepentingan publik yang

dapat berupa kepentingan individu

dalam program atau pelayanan

publik tertentu disebabkan adanya

pendirian atau keyakinan yang

tulus dan kasih sayang terhadap

kepentingan sosial.

3. Perasaan simpati atau kasihan

(compassion)

Dimensi ketiga ini dicirikan oleh

adanya keinginan untuk menolong

orang lain. Artinya motif ini

mencakupi sifat mementingkan
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kepentingan orang lain (altruism),

sikap ikut merasakan perasaan

orang lain (empathy), keyakinan

moral (moral conviction), dan

keinginan-keinginan prosocial

lainnya. Dimensi ini ditunjukkan

dengan sikap pegawai yang tetap

sabar melayani masyarakat.

Memiliki kemampuan untuk

merasakan keadaan emosional

orang lain, merasa simpatik dan

mencoba menyelesaikan masalah,

serta mengambil perspektif orang

lain.

4. Sikap pengorbanan diri (self-

sacrifice)

Sementara dimensi keempat ini

erat kaitannya dengan sikap

mencintai tanah air (patriotism),

tanggung jawab kepada tugas

(duty), dan kesetiaan (loyality)

kepada negara. Pegawai akan

sepenuh hati dalam bekerja.

Bahkan terkadang harus

mengorbankan kepentingan

pribadinya demi kepentingan

negara dan tugasnya.

1.2 Konsep Operasional dan

Pengukuran

Dalam penelitian ini penulis

menggunakan teknik pengukuran

dengan menggunakan skala Likert.

Seperti yang dikemukakan Sugiyono

(2009:107) bahwa “skala Likert

digunakan untuk mengukur sikap,

pendapat, dan persepsi seseorang atau

sekelompok orang tentang fenomena

sosial.” Lebih lanjut, Sugiyono

(2009:107) bahwa:

“jawaban setiap item instrument

yang menggunakan skala likert

mempunyai gradasi dari snagat positif

sampai sangat negative yang dapat

berupa kata-kata antara lain, sangat

setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat

tidak setuju atau jawaban lain yang

mempunyai makna yang sama”

Agar tidak menimbulkan

kesalahan penafsiran terhadap ruang

lingkup penelitian ini, maka penulis

memberikan batasan peneliti hanya

pada Public Service Motivation (PSM).

Variabel merupakan bentuk konsep

sebuah gejala yang memiliki variasi.

Seperti yang dikemukakan Sugiyono

(2009:38) bahwa, “variabel penelitian

adalah suatu atribut atau sifat atau nilai

dari orang, obyek atau kegiatan yang

mempunyai variasi tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya.” Dari variabel Public

Service Motivation (PSM) Meliputi

indikator sebagai berikut :

1. Ketertarikan terhadap

pembuatan kebijakan publik

(attraction to public policy

making)

a. Politik adalah suatu hal yang

baik

b. Tertarik untuk ikut membuat

kebijakan publik
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c. Perduli terhadap politisi

d. Aktif dalam setiap rapat

e. Tertarik pada hal yang sedang

terjadi di lingkungan kerja

2. Tanggung jawab terhadap

kepentingan publik dan

kewajiban sebagai warga negara

(commitment to public interest and

civic duty)

a. Kepedulian yang tinggi

terhadap masalah yang dialami

masyarakat

b. Memberikan kontribusi kepada

masyarakat tanpa pamrih

c. Memberikan pelayanan

semaksimal mungkin adalah

prioritas

d. Bekerja dengan maksimal

adalah kewajiban saya sebagai

pegawai

e. Menyelesaikan semua tugas

dengan tepat waktu

3. Perasaan keharuan atau kasihan

(compassion)

a. Tersentuh oleh penderitaan

masyarakat yang kurang

mampu

b. Bahagia ketika melihat

masyarakat sejahtera

c. Selalu memikirkan

kesejahteraan masyarakat yana

bahkan tidak dikenal secara

pribadi

d. Selalu sabar dalam melayani

masyarakat

e. Simpatik dengan masyarakat

4. Sikap pengorbanan diri (self-

sacrifice)

a. Lebih mementingkan tugas

dibandingkan kepentingan

pribadi

b. Berhasil melayani masyarakat

dengan baik akan memberikan

kebahagiaan bagi saya bahkan

jika tidak digaji sekalipun

c. Siap untuk berkorban jika itu

untuk kepentingan masyarakat

d. Bersedia untuk meluangkan

waktu lebih untuk bekerja

melayani masyarakat

e. Memliki loyalitas yang tinggi

pada organisasi

II. Metode Penelitian

i. Jenis Penelitian

Penelitian yang   dilakukan ini

bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu

penelitian untuk mengetahui nilai

variabel mandiri. Sugiyono (2009:11)

menjelaskan bahwa:

“Penelitian deskriptif adalah

penelitian yang dilakukan untuk

mengetahui nilai variable mandiri,

baik satu variabel atau lebih

(independen) tanpa membuat

perbandingan atau

menghubungkan antara variabel

satu dengan variabel yang

lain.”

Selanjutnya kuantitatif merupakan

jenis data yang berupa angka atau



12

data kualitatif yang di angkakan.

Sebagaimana yang dijelaskan

Sugiyono (2009:14) bahwa “data

kuantitatif merupakan data yang

berbentuk angka atau data kualitatif

yang diangkakan.”

Berdasarkan pendapat tersebut

maka dapat dipahami bahwa masalah

Public Service Motivation (PSM)

merupakan konsep yang abstrak atau

fenomena sosial yang perlu diteliti

untuk mengetahui hubungan pada

variabel tersebut dengan

menggunakan penelitian deskriptif.

Dengan demikian, penelitian ini

bermaksud untuk mengumpulkan data

mengenai Public Service Motivation

(PSM) yang kemudian hasilnya

dideskripsikan atau digambarkan

secara jelas sebagaimana kenyataan di

lapangan.

1.2.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini peneliti lakukan di

Kantor Kecamatan Toapaya Kabupaten

Bintan, alasan peneliti mengambil

obyek penelitian disini, adalah:

a. Peranan dan posisi pegawai negeri

sipil yang dominan dalam

pemberian pelayanan pada

masyarakat, karena itu perlu

adanya upaya peningkatan

motivasi kerja pegawai dalam

pencapaiannya.

b. Lokasi penelitian mempunyai

relevansi terhadap penelitian ini,

mengingat adanya hubungan

antara yang diteliti dengan

permasalahan yang ada.

c. Lokasi tempat penelitian mudah

dijangkau dengan waktu yang

relatif singkat.

1.2.2 Populasi dan Sampel

1.2.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2006:90) populasi

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

objek – objek yang mempunyai kualitas atau

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya.

1.2.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut Sugiyono (2006:90) lebih lanjut

dikatakan bila populasi besar dan peneliti

tidak mungkin mempelajari semua yang ada

pada populasi, maka peneliti dapat

menggunakan sample yang diambil dari

populasi.

Dalam hal ini peneliti menggunakan

teknik non probability sampling dengan

menggunakan sampling jenuh. Sampling

jenuh adalah teknik penentuan sampel bila

semua anggota populasi digunakan sebagai

sampling. Dengan demikian pada penelitian

ini semua populasi pada  penelitian in

menjadi sampel yaitu sebanyak 30 orang.

1.2.3 Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer Yaitu data yang

diperoleh dari hasil daftar

pertanyaan yang meliputi data

mengenai faktor – faktor yang
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mempengaruhi Public Service

Motivation (PSM) Pegawai dan

masih bersifat mentah karena

belum diolah atau

dinterprestasikan, Data yang

diperoleh meliputi : Struktur

Organisasi, Program kerja.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang

diperoleh dari berbagai sumber-

sumber yang berhubungan dengan

aspek hasil penelitian, meliputi

dokumen-dokumen yang ada pada

Kantor Kecamatan Toapaya

Kabupaten Bintan, yaitu Keadaan

umum Kantor Kecamatan Toapaya

Kabupaten Bintan, Komposisi

Pegawai, Sarana dan Prasarana,

serta Rincian Tugas.

Jenis data yang yang digunakan adalah :

a. Data Subjek

Yaitu jenis data yang berupa opini,

sikap, pengalaman, atau

karakteristik dari seseorang atau

sekelompok orang yang menjadi

subjek penelitian (responden), dan

data ini merupakan data langsung

dari responden.

b. Data Dokumenter Yaitu data

yang berupa faktor-faktor, jurnal-

jurnal, arsip-arsip, referensi-

referensi.

1.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini, penulis menggunakan :

a.Kuesioner

Kuisioner yaitu mengumpulkan

data dengan memberikan daftar

pertanyaan kepada responden

secara tertulis sebagai subjek

yang dibutuhkan untuk

memberikan gambaran kegiatan

maupun data data yang diperlukan

dalam penelitian. Alat yang

digunakan adalah daftar

pertanyaan.

b.Observasi

Teknik observasi, yaitu

mengumpulkan data dilapangan

melalui pengamatan secara

langsung terhadap fenomena yang

menjadi objek penelitian. Alat

yang digunakan adalah alat

perekam gambar (foto) untuk

merekam kondisi aktual di

lapangan.

1.3 Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses

penyederhanaan data kedalam bentuk

yang lebih mudah diinterprestasikan

teknik analisis data yang dipergunakan

dalam penelitian ini menggunakan

tekhnik desktriptif – kuantitatif, data

yang diperoleh dari responden

dikumpulkan lalu dipisahkan menurut

jenis data, kelompok data, kemudian

data tersebut dianalisis, disajikan dalam

bentuk tabel dan penjelasan hasil

tanggapan responden yang menunjukan

penilitian terhadap Public Service

Motivation (PSM) untuk
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mendeskripsikan data agar mudah

dimengerti. Tekhnik penentuan skor

oleh nilai yang digunakan dalam

penelitian ini adalah memakai skala

Likert untuk menilai jawaban kuisioner

yang akan disebarkan kepada

responden.

Menurut Sudjana (2005:76), “ bahwa

untuk dapat menentukan nilai suatu

objek tertentu diperlukan adanya sebuah

ukuran dan kriteria, misalnya untuk

dapat mengatakan baik, sedang, atau

kurang, diperlukan adanya ukuran yang

jelas bagaimana yang baik, sedang, dan

kurang itu, ukuran inilah yang disebut

dengan criteria.” Penentuan ini dihitung

berdasarkan alternative jawaban yang

akan diberikan skor, kemudian untuk

menentukan kategori jawaban

responden terhadap masing-masing

alternative jawaban apakah tergolong

baik, cukup baik, atau tidak baik,

terlebih dahulu menetukan interval

dengan cara berikut :

Maka diperoleh:

Sehingga dengan demikian

dapat diketahui nilai interval dari setiap

kategori jawaban responden adalah 0,80 dan

pada akhirnya dapat dilihat pada tabel I.2

berikut ini :

Tabel 1.2

Tabel Penentu

Sangat Baik 4,21 – 5

Baik 3,41 – 4,20

Cukup 2,61 – 3,40

Kurang 1,81 – 2,60

Buruk 1,00 – 1,80

Sumber : Sudjana (2005:76)

Untuk menentukan jawaban responden

tersebut tergolong sangat baik, baik,

cukup, kurang, dan buruk, maka dari

jumlah skor variabel yang akan

ditentukan data-datanya dengan

membagi jumlah pertanyaan. Dari hasil

pembagian tersebut, maka akan dapat

diketahui jawaban responden yang

termasuk kedalam kategori yang mana

teknik ini digunakan agar dapat

menggambarkan fenomena tertentu

secara lebih kongkrit dan terperinci.

IV. PEMBAHASAN

Analisis

Berdasarkan hasil perhitungan sederhana di

atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Public

Service Motivation (PSM) pegawai pada

Kantor Kecamatan Toapaya Kabupaten

Bintan termasuk dalam kategori :



15

No Aspek yang di

ukur

Hasil

pengukuran

1. Ketertarikan

terhadap pembuatan

kebijakan public

Baik

2. Tanggungjawab

terhadap

kepentingan publik

dan kewajiban

sebagai warga

negara

Cukup

3. Perasaan keharuan

atau kasihan

Baik

4. Sikap pengorbanan

diri

Cukup

Untuk mengetahui bagaimana

keseluruhan Public Service Motivation

(PSM) Pegawai Pada Kantor Kecamatan

Toapaya Kabupaten Bintan, dapat dilihat

sebagai berikut :

Rata-rata keseluruhan

=3,69 + 2,87 + 3,88 + 2,68 / 4

= 3,28

Sehingga dapat disimpulkan bahwa

Public Service Motivation (PSM) yang

dimiliki oleh Pegawai Kantor Kecamatan

Toapaya Kabupaten Bintan termasuk dalam

kategori cukup, dimana pernyataan ini

diketahui berdasarkan rata-rata tanggaapan

responden disesuaikan dengan tabel 1.2

(tabel penentu) yaitu 3,28 masuk dalam

kategori cukup diantara 2,61 - 3,40.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan yang telah penulis uraikan

sebelumnya tentang Public Service

Motivation (PSM) pada Kantor Kecamatan

Toapaya Kabupaten Bintan, maka dapat

disimpulkan bahwa dari empat dimensi yang

terdiri dari ketertarikan kepada pembuatan

kebijakan publik (attraction to public policy

making), tanggungjawab kepada

kepentingan publik dan kewajiban sebagai

warga negara (commitmen to public interest

and civic duty), perasaan simpati atau

kasihan (compassion),  sikap pengorbanan

diri (self-sacrifice), dan dari hasil observasi

yang penulis lakukan, diperoleh hasil bahwa

dari seluruh penilaian terhadap dimensi dari

Public Service Motivation (PSM) adalah

terlihat sebagai berikut :

1. Motivasi yang dimiliki pegawai

untuk bekerja dikarenakan

ketertarikan terhadap pembuatan

kebijakan publik sudah cukup baik.

Pegawai cukup tertarik untuk

mengetahui apa yang sedang terjadi

di dalam organisasinya dan ingin

ikut serta dalam pengambilan

keputusan pada rapat-rapat tertentu.

Pernyataan ini diketahui

berdasarkan rata-rata tanggapan

responden yaitu1,93 yang termasuk

dalam kategori cukup baik.

2. Motivasi yang dimiliki oleh

pegawai untuk bekerja dikarenakan

tanggung jawab terhadap
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kepentingan publik dan kewajiban

sebagai warga negara sudah

berjalan cukup baik. Pegawai sudah

berusaha semaksimal mungkin

untuk menjaga kualitas pelayanan

dengan memberikan sikap yang

tulus dan kasih sayang dalam

melayani kepentingan masyarakat.

Pernyataan ini diketahui

berdasarkan rata-rata tanggapan

responden yaitu 2,04 yang

termasuk dalam kategori cukup

baik.

3. Motivasi yang dimiliki pegawai

untuk bekerja karena perasaan

keharuan atau kasihan sudah

berjalan cukup baik. Pegawai

memiliki kepedulian dan rasa

simpatik terhadap masalah yang

dihadapi masyarakat. Pernyataan

ini diketahui berdasarkan rata-rata

tanggapan responden yaitu 2,05

yang termasuk dalam kategori

cukup baik.

4. Selanjutnya pada hasil penelitian

penulis temukan bahwa motivasi

yang dimiliki pegawai untuk

bekerja karena memiliki sikap

pengorbanan diri belum berjalan

dengan baik.  Pegawai sering

mengabaikan pekerjaannya karena

urusan pribadi diluar kantor.

Pegawai terlihat belum siap jika

harus diminta melakukan

pengorbanan untuk masyarakat

banyak. Pernyataan ini diketahui

berdasarkan rata-rata tanggapan

responden yaitu 1,61  yang

termasuk dalam kategori tidak baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah

dipaparkan di atas dengan judul

”Public Service Motivation (PSM)

Pegawai Pada Kantor Kecamatan

Toapaya Kabupaten Bintan”

dikatakan cukup baik. Oleh karena

itu, maka peneliti mencoba

memberikan saran-saran mengenai

hasil penelitiannya agar dapat

membantu pegawai Kantor

Kecamatan Toapaya Kabupaten

Bintan dalam meninngkatkan PSM

pegawai dan melaksanakan tugas-

tugas yang akan dilakukan untuk

mewujudkan proses pelayanan yang

baik serta pembangunan yang

merata dan mensejahterakan

masyarakat. Adapun saran-saran

peneliti yang mengacu pada teori

Perry dan Wise adalah sebagai

berikut:

1. Ketertarikan terhadap

pembuatan kebijakan publik

(attraction to public policy

making), yang perlu dilakukan

oleh pegawai Kantor

Kecamatan Toapaya Kabupaten

Bintan yaitu meningkatkan

motivasi untuk mencapai

prestasi agar mendapat

kepuasan batin ketika berhasil

melayani masyarakat dengan

baik dan lebih aktif lagi dalam
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setiap kegiatan dan rapat-rapat

kantor, lebih berani dalam

memberikan ide-ide dan lebih

berinisiatif lagi dalam bekerja.

2. Tanggung jawab terhadap

kepentingan publik dan

kewajiban sebagai warga

negara (commitment to public

interest and civic duty), yang

perlu dilakukan oleh pegawai

Kantor Kecamatan Toapaya

Kabupaten Bintan yaitu

meningkatkan kedisiplinan

petugas pelayanan, menerapkan

3S (senyum, sapa, salam) serta

meningkatkan kosistensi waktu

kerja di kantor Kecamatan

Toapaya Kabupaten Bintan.

3. Perasaan Keharuan atau kasihan

(compassion), yang perlu

dilakukan oleh Pegawai Kantor

Kecamatan Toapaya Kabipaten

Bintan yaitu harus bisa menjadi

pendengar yang baik bagi

masyarakat serta mencari solusi

yang tepat untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat dalam

proses pelayanan.

4. Sikap pengorbanan diri

(compassion), yang perlu

dilakukan oleh pegawai Kantor

Kecamatan Toapaya Kabupaten

Bintan yaitu Pihak Kantor

hendaknya memberlakukan

system reaward dan

punishment. Ketika pegawai

berkorban waktu dan tenaga

untuk kepentingan masyarakat,

dapat diberikan pijian ataupun

hadiah. dan hukuman untuk

pegawai yang tidak

menyelesaikan pekerjaannya

tersebut.
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