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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara historis, sebelum ditetapkan menjadi Daerah Tingkat II, 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah 

Tingkat II se-Kalimantan, Wilayah Kabupaten Pontianak merupakan          

3 (tiga) Daerah Pemerintah Administratif Swapraja, yaitu: Swapraja 

Mempawah dengan Ibukota Mempawah, Swapraja Landak dengan Ibukota 

Ngabang dan Swapraja Kubu dengan Ibukota Kubu. Berdasarkan 

Keputusan Politik DPRD Kabupaten Pontianak No. 08/1998 tentang 

Menerima dan Menyetujui Pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II 

Pontianak dalam rangka pembentukan Calon Kabupaten Daerah Tingkat II 

Landak dan Calon Kabupaten Daerah Tingkat II Kubu, maka sebagai 

tindak lanjut dari keputusan tersebut terbentuklah Kabupaten Landak 

melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Landak, untuk Kabupaten 

Daerah Tingkat II Kubu belum mendapat persetujuan DPR RI, sehingga 

pembentukan Kabupaten Kubu Raya kemudian disyahkan dengan UU 

Nomor 35 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007, yang kemudian dicatat 

dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 101 dan Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4751.  

Sampai akhir Tahun 2015, Kabupaten Kubu Raya terdiri atas 9 

Kecamatan yang terbagi menjadi 106 Desa dan Kelurahan serta 393 
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Dusun. Sejak adanya otonomi daerah yang menuntut pelayanan dalam hal 

administrasi pemerintahan yang semakin baik maka Pemerintah 

Kabupaten Kubu Raya berusaha meningkatkan mutu pelayanan yang ada. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menambah jumlah 

pegawai pemerintah daerah yang disebar di seluruh instansi yang ada. 

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya 

Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Kubu Raya Dinas Daerah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 12 

lembaga teknis daerah dan 15 Instansi Dinas di antaranya adalah Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 

Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah 

Kabupaten Kubu Raya, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kubu Raya yang bertanggung jawab langsung 

kepada Bupati Kabupaten Kubu Raya melalui Sekretaris Daerah 

Kabupaten Kubu Raya. Pemberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan ketentuan-ketentuan 

yang menjadi acuan utama dalam pelaksanakan penyelenggaraan 

pendidikan. Disamping itu secara institusional berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas 
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Pendidikan merupakan bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten 

Kubu Raya. 

Secara bertahap, upaya peningkatan kinerja dan pelayanan kepada 

masyarakat menjadi program prioritas sektor pendidikan dalam rangka 

pengembangan SDM yang berkualitas. Selain dari itu terdapat beberapa 

hal yang bernilai strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya. Hal yang utama 

adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 

menyekolahkan anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan. Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya sebagai organisasi 

dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya tidak terlepas dari lingkungan baik secara internal maupun 

eksternal. Lingkungan tersebut akan mempengaruhi terhadap tingkat 

keberhasilan dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Dengan diterapkannya desentralisasi pendidikan, maka Kabupaten 

Kubu Raya mempunyai tugas untuk menyusun pembangunan pendidikan 

yang berkulitas guna meningkatkan sumber daya manusia serta Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya memiliki wewenang 

untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan sesuai 

dengan kebutuhan yang dimiliki, oleh karenanya untuk mewujudkan itu 

semua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten harus memiliki 

sumber daya manusia yang unggul. Untuk lebih jelasnya jumlah Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer pada Dinas Pendidikan dan 
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Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut 

ini:  

Tabel 1.1 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya  

Jumlah PNS dan Tenaga Honorer  

Tahun 2015-2017  

Tahun 
Pegawai   

Jumlah 
PNS  Honorer  

2015 57 17 74 

2016 63 22 85 

2017 62 25 87 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, 2017 

 

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah pegawai baik PNS 

dan honorer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu 

Raya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2016 

mengalami peningkatan sebesar 14,86% dari Tahun 2015, begitu juga pada 

Tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah pegawai sebesar 2,35% dari 

Tahun 2016. 

Sedangkan untuk Jumlah PNS Berdasarkan Eselon dan Non Eselon 

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya dapat 

dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini: 

Tabel 1.2 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya 

Jumlah PNS Berdasarkan Eselon dan Non Eselon 

Tahun 2017 

No  Eselon / Non 

Eselon  

Golongan  

I II III IV Jumlah 

1 Eselon II    1 1 

2 Eselon III   1 4 5 

3 Eselon IV   9 6 15 

4 Non Eselon  5 20 16 41 

Jumlah  5 30 27 62 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, 2017   
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Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah pegawai pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya berjumlah 62 orang 

baik dari tingkat eselon II – IV dan non eselon yang didominasi oleh Non 

Eselon, yakni sebesar 48%.  

Sedangkan untuk tingkat pendidikan pegawai Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Tabel 1.3 

berikut ini:  

Tabel 1.3 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya 

Tingkat Pendidikan 

Tahun 2017 

No  Eselon / Non 

Eselon  

Tingkat Pendidikan  

SMA D2 D3 S1 S2 Jumlah 

1 Eselon II     1 1 

2 Eselon III    2 3 5 

3 Eselon IV 2 1  7 5 15 

4 Non Eselon 10 2 2 18 9 41 

Jumlah 12 3 2 27 18 62 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, 2017 

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa tingkat pendidikan pada 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, sebagian besar 

berpendidikan Strata 1, yaitu sebesar 43%. 

Sedangkan untuk tingkat absensi pegawai pada Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Tabel 1.4 

berikut ini: 
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Tabel 1.4 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya 

Tingkat Absensi Pegawai 

Tahun 2014-2016 

Tahun 
Jumlah 

pegawai 

Hari 

kerja/Tahun 
Izin Sakit 

Tanpa 

keterangan 

Jumlah 

absensi 

Tingkat 

Absensi 

% 

2014 74 245 5 15 0 20 0,11 

2015 85 247 38 25 0 63 0,30 

2016 87 249 2 7 45 54 0,25 

      Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2017 

Perhitungan tingkat absensi karyawan diperoleh dengan rumus :  

%100



KaryawanJumlahKerjaHari

AbsensiJumlah
AbsensiTingkat  

Sumber: Iskandar (2010: 34) 

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa tingkat absensi pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya mengalami fluktuasi. 

Pada Tahun 2015 tingkat absensi mengalami peningkatan sebesar 172% 

dan pada Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 17%.  

Sedangkan untuk pelanggaran disiplin pegawai Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Tabel 1.5 

berikut ini:  

Tabel 1.5 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya 

Pelanggaran Disiplin 

Tahun 2014-2016 

Jenis Teguran 
Tahun  

2014 2015 2016  

Teguran Tertulis  2 2 6 

Teguran Lisan 3 5 22 

  Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2017 
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Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah teguran atau pelanggaran 

disiplin pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu 

Raya pada Tahun 2015 untuk teguran tertulis jumlahnya tidak meningkat, 

sedangkan pada Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 200%. Untuk 

jenis teguran lisan pada Tahun 2015 sebesar 67% dan pada Tahun 2016 

mengalami peningkatan sebesar 340%.  

Kedisiplinan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Kubu Raya dalam hal kehadiran dinilai belum maksimal. 

Misalnya batas waktu masuk kantor yang ditetapkan oleh BKD Kabupaten 

Kubu Raya adalah Pukul 07.30 WIB, akan tetapi masih banyak pegawai 

yang telat masuk kantor. Kepala Dinas menerapkan apel pagi sebagai 

forum pelaporan kinerja pegawai dan pemberian amanat dari pimpinan 

yang dilaksanakan dua kali dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin dan 

Kamis, dalam pelaksanaan apel pagi tidak sedikit pegawai yang 

mengobrol dengan sesama pegawai lain dan tidak mendengarkan amanat 

yang disampaikan pimpinan dengan baik. Bahkan masih ada pegawai yang 

tidak mengikuti apel pagi yang sudah dijadwalkan oleh Kepala Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya. Dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya belum sesuai dengan yang telah diharapkan, 

bahkan pegawai cenderung kurang peduli terhadap tanggung jawab 

mereka, sehingga produktivitas dan keinginan berprestasi pada pegawai 

masih kurang, fenomena yang terjadi di Dinas Pendidikan dan 



8 

 

 

 

Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya ini merupakan indikasi kurangnya 

motivasi pegawai dalam bekerja. 

Menurut Supriyadi dan Guno (2006:30-31) :   

Nilai-nilai budaya kerja Aparatur Negara sudah diatur dalam Keputusan 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara No. 

25/KEP/M.PAN/4/2002, tentang Pedoman Pengembangan Budaya 

Aparatur Negara, antara lain :  

1. Komitmen dan konsisten terhadap visi, misi dan tujuan organisasi 

a. Komitmen; adalah keteguhan dan tekad yang mantap dan janji 

untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu yang diyakininya; 

b. Konsistensi; adalah ketetapan, kesesuaian, ketaatan dan 

kemantapan dalam bertindak sesuai dengan visi, misi, janji, prinsip, 

amanah, kebijakan atau aturan yang ditetapkan. 

c. Visi; adalah pandangan ke depan dan arah tujuan yang ingin 

diwujudkan; 

d. Misi; adalah tugas yang diemban untuk mencapai sasaran 

pokok/strategis dan tujuan organisasi; 

2. Wewenang dan tanggungjawab 

a. Wewenang; adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu; 

b. Tanggungjawab; kesediaan menanggung sesuatu, bila salah wajib 

memperbaiki atau dapat dituntut dan diperkarakan; 

3. Keikhlasan dan kejujuran 

a. Ikhlas dalam norma etika dan agama dapat diartikan sepenuh hati,  

datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa  

atas suatu perbuatan, khususnya yang berdampak positif pada 

orang lain, dan semata-mata karena menjalankan 

b. Kejujuran atau dikenal dengan kata ”siddiq” adalah komponen 

rohani yang memantulkan berbagai sikap yang berpihak kepada    

kebenaran dan sikap moral yang terpuji. Kejujuran berarti juga 

kebenaran untuk mengatasi dirinya sendiri, berani menolak dan  

bertindak melawan segala kebatilan yang bertentangan dengan 

suatu hati kalbunya. 

4. Integritas dan profesionalisme 

a. Integritas; orang yang mempunyai integritas pribadi yang baik 

adalah orang yang tidak diragukan lagi serta selalu konsisten dalam 

kata dan perbuatan; 

b. Profesional; inti profesional adalah kepandaian, keahlian, dan 

ketrampilan tertentu. Profesional adalah orang yang terampil, andal 

dan sangatbertanggungjawab dalam menjalankan profesinya. 

5. Kreativitas dan kepekaan terhadap lingkungan tugas 

a. Kreativitas; ide-ide baru secara spontan muncul dari seseorang 

karena suatu hal yang dianggap penting atau mendesak dalam 

kehidupan dan pekerjaannya. Ide-ide tersebut diolah sedemikian 
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rupa sehingga menjadi suatu inovasi yang dapat diterapkan pada 

kerja individu atau organisasi yang lebih baik atau menguntungkan. 

b. Kepekaan; respon seseorang dalam menghadapi suatu peristiwa 

yang mungkin menguntungkan, merugikan atau membahayakan. 

Kepekaan dapat bersifat reaktif, tetapi juga proaktif atau kejelian 

mengenal peluang. 

6. Kepemimpinan dan keteladanan 

a. Kepemimpinan berarti kesadaran diri sebagai seorang pemimpin 

yang ditujukan melalui kemampuannya untuk mempengaruhi dan 

menjadikan dirinya sebagai teladan, serta mampu memotivasi 

orang lain agar tergerak mencapai sasaran yang lebih tinggi 

berdasarkan nilai-nilai moral seperti: integritas, komitmen, 

konsistensi, profesional dan kemampuan komunikasi; 

b. Keteladanan yang dimaksud adalah sikap perilaku yang 

dinyatakan secara sadar maupun tidak disadari dari seroang 

pemimpin yang dipersepsi oleh bawahannya sebagai sesuatu yang 

memicu atau mendorong bawahan untuk mencontohnya. 

7. Kebersamaan dan dinamika kelompok kerja 

a. Kebersamaan; dimaksudkan sebagai suatu hati yang merasakan 

dirinya bagian dari satu kelompok kerja tertentu sehingga 

tumbuhlah perasaan bersama dalam kelompok (group feeling) yang 

kuat yang melahirkan kelompok kerja (team work) dan sinergi 

dalam melaksanakan tugas bersama. 

b. Dinamika kelompok merupakan cara kerja kelompok yang 

bersifat dinamis kreatif dan sinergi dalam melayani dan atau 

mencapai sasaran kerja secara menyeluruh. 

8. Ketepatan dan kecepatan 

a. Ketepatan : mengena sasaran, mencapai tujuan, ketelitian, dan 

bebas kesalahan. 

b. Kecepatan : ketepatan waktu 

Ketepatan dan kecepatan memberikan kepastian dalam arti waktu, 

kuantitas, kualitas dan finansial yang sangat dibutuhkan dalam 

pelaksanaan pekerjaan/memberikan pelayanan. 

9. Rasionalitas dan kecerdasan emosi; 

a. Berpikir cerdas, obyektif, logis, sistematik, banyak terkait dengan 

proses ilmiah atau kemampuan intelektual. 

b. Kecerdasan memandang sesuatu dari aspek akal (ratio) yang 

menentukan nilai benar atau salah.  

c. Perasaan, kepekaan, bagian dari karakter, ketangguhan; 

d. Kecerdasan emosi memandang sesuatu dari aspek perasaan 

(emosi), matahati (Emotional Quotient, EQ), 

10. Keteguhan dan ketegasan; 

a. Keteguhan : Kuat dalam berpegang pada aturan dan nilai moral,  

prinsip-prinsip manajemen dan lain-lain. 

b. Ketegasan : Sifat, watak dan tindakan yang jelas dan tidak ragu-

ragu. 
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11. Disiplin dan keteraturan kerja; 

a. Secara konseptual disiplin lebih merujuk pada sikap yang selalu 

taat kepada aturan norma dan prinsip-prinsip tertentu. 

b. Keteraturan lebih menunjukkan perilaku yang konsisten 

mengikuti ketentuan dan prosedur tertentu. 

12. Keberanian dan kearifan dalam mengambil keputusan dan menangani 

konflik; 

a. Keberanian diartikan sebagai berani menanggung resiko dalam 

pembuatan keputusan dengan cepat dan tepat waktu.  

b. Kearifan merupakan landasan membentuk nilai-nilai bersumber 

dari otak sebelah kanan yang penuh nilai baik dan buruk  

13. Dedikasi dan loyalitas 

Aparatur harus mempunyai sifat rela berkorban dan jiwa pengabdian 

terhadap instansi, bangsa negara, dan taat serta setia dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya. 

14. Semangat dan motivasi; 

a. Semangat adalah ”drive”, yaitu daya atau energi yang mendorong 

perilaku sampai pada tingkatnya yang tertinggi. 

b. Motivasi lebih merujuk kepada tujuan dari perilaku yang dasarnya 

adalah kebutuhan dari si pelaku yang bersangkutan. 

15. Ketekunan dan kesabaran; 

a. Ketekunan: Teliti, rajin mendalami sesuatu pekerjaan/tugas 

seseorang maupun kelompok yang bersifat konsisten dan 

berkelanjutan sesuai dengan komitmen yang disepakatinya. 

b. Kesabaran : Tidak emosional, tidak perlu tergesa-gesa asalkan 

tercapai tujuannya tanpa mengorbankan kepentingan orang lain. 

kerja dan prestasi kerja terbaiknya, tidak asal jadi. 

16. Keadilan dan keterbukaan; 

Seseorang Aparatur Negara yang dapat memperlakukan orang lain 

sesuai dengan fungsi, peran tanggungjawabnya, agar dapat adil, perlu 

memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat, sehingga dalam 

menjalankan tugas tidak melakukan kegiatan secara sembunyi-

sembunyi (tertutup) agar tidak menimbulkan prasangka tidak baik. 

17. penguasaan IPTEK yang diperlukan untuk melaksanakan 

tugas/pekerjaan, terutama metode analisis dan pengambilan 

keputusan, keahlian/keterampilan manajerial, teknis dsb.  

 

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya 

selalu berupaya untuk menanamkan kerjasama dalam bekerja dengan 

memotivasi pegawainya untuk berdialog, berdiskusi, dan merencanakan 
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pekerjaan bersama-sama. Pimpinan selalu memberikan motivasi kepada 

para pegawai dan staf untuk melakukan inovasi-inovasi baru dalam 

melakukan pekerjaan agar tidak bosan, peduli terhadap sesama pegawai 

yaitu jika pada lebaran dan hari besar lainnya pegawai bergantian datang 

ke rumah pegawai lainnya serta jika pegawai sakit pegawai yang lain 

dianjurkan untuk menjenguknya.  

Dari diskripsi di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian 

dengan judul: “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Pegawai 

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya”. 

Selain itu budaya yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya adalah budaya kerjasama dan 

profesionalitas yang ditunjukkan oleh pemimpin yaitu memfasilitasi 

pegawainya untuk berdialog, berdiskusi, dan merencanakan pekerjaan 

bersama-sama, pimpinan selalu memberikan motivasi kepada para 

pegawai dan staf untuk melakukan inovasi-inovasi baru dalam melakukan 

pekerjaan agar tidak bosan, peduli terhadap sesama pegawai yaitu jika 

pada lebaran dan hari besar lainnya pegawai bergantian datang ke rumah 

pegawai lainnya serta jika pegawai sakit pegawai yang lain dianjurkan 

untuk menjenguknya. 
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B. Permasalahan  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah budaya organisasi 

berpengaruh terhadap motivasi PNS pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya? 

C. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan tidak menyimpang dan menjadi lebih jelas, 

maka penulis membatasi permasalahan pada:  

1. Budaya organisasi. Menurut Emron at all (2013:131) dengan 

indikator: Kesadaran diri, keagresifan, kepribadian, performa dan 

orientasi tim. 

2. Motivasi. Menurut Emron at all (2013:177) teori hierarki kebutuhan 

Abraham Maslow dengan indikator: Kebutuhan fisiologi, kebutuhan 

rasa aman, kebutuhan disukai/sosial, kebutuhan akan harga diri atau 

pengakuan dan kebutuhan pengembangan diri atau aktualisasi diri. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan: 

Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi PNS 

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan dan 

menerapkan teori yang telah diperoleh oleh peneliti di bangku 
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perkuliahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Pontianak serta pengalaman yang didapat di luar kampus, terutama 

yang berhubungan dengan ruang lingkup masalah yang diteliti, yaitu di 

bidang sumber daya manusia.  

2. Bagi Almamater 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

masukan bagi mahasiswa yang akan mengkaji lebih dalam mengenai 

sumber daya manusia. 

3. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan acuan oleh instansi dalam membuat kebijakan-kebijakan yang 

berhubungan dengan motivasi pegawai. 

F. Kerangka Pemikiran  

Menurut Riduwan (2004:25) kerangka pemikiran adalah: “Dasar 

pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan 

penelitian”. Menurut Pearce dan Robinson dalam Emron et al (2013:119) 

budaya organisasi merupakan: “Sekelompok asumsi penting (yang sering 

kali tidak dinyatakan jelas) yang dipegang bersama oleh anggota-anggota 

suatu organisasi”. Budaya organisasi membentuk cara berperilaku dan 

berinteraksi anggota organisasi dan mempengaruhi cara kerja mereka. 

Pada gilirannya, budaya organisasi ini di harapkan akan mampu 

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perbaikan kinerja individu 

dan organisasi. 
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Menurut Emron at all (2013:131) untuk menunjang kinerja, sangat 

diperlukan budaya organisasi yang konstruktif/kuat dan untuk mencapai 

itu perlu pemenuhan-pemenuhan (indikator) sebagai berikut:  

1. Kesadaran Diri. Anggota organisasi dengan kesadarannya bekerja 

untuk mendapatkan kepuasan dari pekerjaan mereka, mengembangkan 

diri, menaati aturan, serta menawarkan produk-produk berkualitas dan 

layanan tinggi. 

2. Keagresifan. Anggota organisasi menetapkan tujuan yang menantang 

tapi realistis. Mereka menetapkan rencana kerja dan strategi untuk 

mencapai tujuan tersebut serta mengerjakannya dengan antusias 

3. Kepribadian. Anggota bersikap saling menghormati, ramah, terbuka 

dan peka terhadap keputusan kelompok serta sangat memperhatikan 

aspek-aspek kepuasan pelanggan, baik pelanggan internal maupun 

eksternal. 

4. Performa. Anggota organisasi memiliki nilai kreativitas, memenuhi 

kuantitas, mutu dan efisien.  

5. Orientasi Tim. Anggota organisasi melakukan kerja sama yang baik 

serta melakukan komunikasi yang efektif dengan keterlibatan para 

anggota yang pada gilirannya mendapatkan hasil kepuasan yang tinggi 

serta komitmen bersama.  

 

Seorang manajer harus mengetahui tujuan seorang pekerja dan 

tindakan-tindakan yang harus diambil pekerja untuk mencapainya. Banyak 

teori motivasi dan penemuan yang mencoba menjelaskan hubungan 

perilaku dan hasil. Salah satunya adalah Susilo (2000:34) yang 

mengartikan motivasi adalah: “Proses untuk mencoba mempengaruhi 

seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan”. Beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi motivasi adalah atasan, rekan, sarana fisik, 

kebijakan dan peraturan, imbalan jasa dan non uang, jenis pekerjaan dan 

tantangan. Menurut Wilson (2012:312) motivasi adalah: “Suatu kondisi 

yang mendorong orang lain untuk dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai 

dengan fungsinya dalam organisasi”.   
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Teori hirarki kebutuhan Abraham Maslow dalam Wilson 

(2012:316), teori motivasi yang membagi kebutuhan manusia ke dalam 5 

(lima) tingkatan, yaitu:  

1. Kebutuhan Fisiologi (Physiological Needs) 

Merupakan kebutuhan tingkat terendah atau disebut dengan kebutuhan 

yang paling dasar. Misalnya kebutuhan untuk makan, minum, 

perlindungan fisik, bernafas, seksualitas.  

2. Kebutuhan Rasa Aman (Safety Needs) 

Kebutuhan atau perlindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan dan 

lingkungan hidup, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga 

mental, psikologikal dan intelektual. 

3. Kebutuhan Sosial (Social Needs) 

Kebutuhan sosial untuk merasa memiliki yaitu kebutuhan untuk 

diterima dalam kelompok, berafiliasi, berinteraksi dan kebutuhan 

untuk mencintai serta dicintai. 

4. Kebutuhan Akan Harga Diri atau Pengakuan (Esteem Needs) 

Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan untuk dihormati dan 

dihargai oleh orang lain. 

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self-Actualization Nedds)  

Kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skil, potensi, kebutuhan 

untuk bependapat, dengan mengemukakan ide-ide memberikan 

penilaian dan ktirik terhadap sesuatu.  

 

Beberapa penelitian tentang pengaruh budaya organisasi terhadap 

motivasi di antaranya adalah penelitian Nila (2013:1) tentang: Pengaruh 

Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Pondok Pesantren 

Moderen Islam Assalam Kota Surakarta. Dalam penelitian tersebut yaitu 

faktor detail organisasi merupakan faktor yang paling dominan 

berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan di Pondok Pesantren 

Assalam. Sedangkan dalam penelitian Koesmono (2012:2), tentang: 

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Dan Kepuasan Kerja 

Serta Kinerja Karyawan Pada Sub Sektor Industri Pengolahan Kayu Skala 
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Menengah Di Jawa Timur. Dari hasil penelitian tersebut didapat faktor 

budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap motivasi karyawan.  

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, maka diperoleh 

kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini: 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Keterangan:  

X : Budaya Organisasi 

Y : Motivasi 

  

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, ditinjau dari 

tingkat ekplanasi penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan 

bentuk hubungan kausal. Menurut Sugiyono (2005:59) hubungan kausal 

adalah: “Hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, disini ada variable 

independent (mempengaruhi) dan variable dependent (dipengaruhi)”. 

 

 

 

 

(X) (Y) 
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2. Tehnik Pengumpulan Data  

a. Data Primer  

1) Interview (wawancara) 

Interview yaitu teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan tanya jawab secara langsung dengan Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha dan Kepegawain Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian. 

2) Observasi.  

Observasi menurut Hariwijaya dan Djaelani (2001:44) 

observasi ialah: “Pengumpulan data secara sistematis melalui 

pengamatan dan pencatatan secara langsung”. Observasi ini 

digunakan untuk mengamati kegiatan yang  ada dalam 

kegiatan sehari-hari di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Kubu Raya.  

3) Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2005:199) kuesioner merupakan: 

“Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya”, di mana yang menjadi responden adalah 

PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu 

Raya. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain adalah: data jumlah pegawai, jumlah pelanggaran, jumlah 

tingkat absensi. 

 

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2005:250) populasi adalah: “Kelompok 

besar dan wilayah yang menjadi lingkup penelitian kita”. Dalam  

kaitannya dengan batasan tersebut, populasi dalam penelitian ini 

adalah PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Kubu Raya pada Tahun 2017 yang berjumlah 62 orang.  

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2005:259) sampel adalah: “Bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

Tujuan dari pengambilan sampel ini adalah untuk memperoleh 

keterangan mengenai objeknya hanya dengan mengamati sebagian 

dari populasi, jadi sampel merupakan bagian dari populasi. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode sensus 

merupakan penelitian yang menggunakan seluruh anggota 

populasinya atau biasa yang disebut sebagai total sampling yaitu 

sebanyak 62 sampel. 
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4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

a. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2005:65) variabel penelitian adalah: 

“Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau objek yang 

mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam 

kelompok itu”. 

Di dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel 

penelitian yaitu variabel terikat (dependent variable) atau variabel 

yang tergantung pada variabel lainnya, serta variabel bebas 

(independent variable). Variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Variabel bebas (independent variable) yaitu Budaya 

Organisasi (X) 

2) Variabel terikat (dependent variable) yaitu Motivasi Kerja. 

b. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Tabel 1.6 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel 
Definisi 

operasional 
Indikator Item/kuesioner 

Budaya 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut 

Pearce dan 

Robinson 

dalam Emron 

at alll 

(2013:119),  

Budaya 

organisasi 

merupakan: 

“Sekelompok 

asumsi 

penting 

(yang sering 

kali tidak 

dinyatakan 

Kesadaran Diri. Anggota 

organisasi dengan 

kesadarannya bekerja untuk 

mendapatkan kepuasan dari 

pekerjaan mereka, 

mengembangkan diri, 

menaati aturan, serta 

menawarkan produk-produk 

berkualitas dan layanan 

tinggi. 

 

1. Saya mendapatkan 

kepuasan atas pekerjaan 

yang saya lakukan 

2. Saya selalu berusaha untuk 

mengembangkan diri dan 

kemampuan saya 

3. Saya selalu menaati aturan-

aturan yang ada 

4. Saya selalu melakukan 

usaha-usaha untuk 

memberikan layanan 

terbaik kepada pelanggan 

Keagresifan. Anggota 

organisasi menetapkan 

tujuan yang menantang tapi 

5. Dalam melaksanakan 

setiap pekerjaan, saya 

selalu berinisitif dan tidak 
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jelas) yang 

dipegang 

bersama oleh 

anggota-

anggota 

suatu 

organisasi”. 

realistis. Mereka 

menetapkan rencana kerja 

dan strategi untuk mencapai 

tujuan tersebut serta 

mengerjakannya dengan 

antusias 

 

selalu bergantung pada 

petunjuk pimpinan 

6. Saya selalu menetapkan 

rencana dan berusaha 

untuk menyelesaikannya 

dengan baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepribadian. Anggota 

bersikap saling 

menghormati, ramah, 

terbuka dan peka terhadap 

keputusan kelompok serta 

sangat memperhatikan 

aspek-aspek kepuasan 

pelanggan, baik pelanggan 

internal maupun eksternal. 

 

7. Sesama pegawai saling 

menghormati dan 

memberikan salam 

(greeting) saat berjumpa 

8. Sesama pegawai selalu 

menghargai, menghormati 

dan melayani pelanggan 

dengan baik 

9. Setiap bagian memandang 

bagian lain sebagai 

pelanggan internal yang 

harus dilayani 

10. Ketika melihat orang lain 

yang kurang cakap dalam 

bekerja, saya selalu 

membantunya 

11. Saya tidak pernah menekan 

pihak lain yang berbeda 

pendapa tapi yang 

terpenting saya berusaha 

membuat mereka yakin 

Performa. Anggota 

organisasi memiliki nilai 

kreativitas, memenuhi 

kuantitas, mutu dan efisien.  

 

12. Saya selalu mengutamakan 

kualitas dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

13. Saya selalu berusaha 

berinovasi untuk 

menentukan hal-hal yang 

baru dan berguna 

14. Saya selalu bekerja dengan 

afektif dan efisien 

  Orientasi Tim. Anggota 

organisasi melakukan kerja 

sama yang baik serta 

melakukan komunikasi yang 

efektif dengan keterlibatan 

para anggota yang pada 

gilirannya mendapatkan 

hasil kepuasan yang tinggi 

serta komitmen bersama.  

15. Dalam mengerjakan tugas-

tugas tim, selalu kami 

diskusikan agar tujuan 

masing-masing dapat 

disinergikan 

16. Setiap ada permasalahan 

dalam tim kerja, kami 

selalu selesaikan dengan 

baik 

Motivasi 

PNS  

 

 

 

 

 

 

 

Menurut 

Widodo 

(2015:187), 

motivasi 

adalah: 

“Kekuatan 

yang ada 

dalam 

seseorang 

Kebutuhan Fisiologi  

Merupakan kebutuhan 

tingkat terendah atau 

disebut dengan kebutuhan 

yang paling dasar. Misalnya 

kebutuhan untuk makan, 

minum, perlindungan fisik, 

bernafas, seksualitas.  

 

1. Saya sangat termotivasi 

dalam bekerja karena 

kebutuhan hidup terpenuhi  

2. Saya sangat termoivasi 

dalam bekerja karena 

kebutuhan untuk 

pendidikan anak-anak 

terpenuhi  
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yang 

mendorong 

perilakunya 

untuk 

melakukan 

tindakan”.    

Kebutuhan Rasa Aman 

Kebutuhan atau 

perlindungan dari ancaman, 

bahaya, pertentangan dan 

lingkungan hidup, tidak 

dalam arti fisik semata, akan 

tetapi juga mental, 

psikologikal dan intelektual. 

 

3. Saya sangat termotivasi 

dalam bekerja karena 

pimpinan saya sangat 

menyenangkan 

4. Rekan-rekan kerja sangat 

menyenangkan dan 

membuat saya bekerja 

lebih nyaman 

5. Saya senang dalam 

bekerja karena didukung 

oleh suasana lingkungan 

kerja yang nyaman 

6. Masa depan saya terjamin 

karena di tempat kerja, 

saya mendapat program 

pensiun atau program hari 

tua 

Kebutuhan untuk disukai 

Kebutuhan sosial untuk 

merasa memiliki yaitu 

kebutuhan untuk diterima 

dalam kelompok, berafiliasi, 

berinteraksi dan kebutuhan 

untuk mencintai serta 

dicintai. 

 

7. Pimpinan saya selalu 

memberikan perhatian 

terhadap pekerjaan yang 

saya kerjakan 

8. Pimpinan saya selalu 

memberikan perhatian 

secara personal tentang 

persoalan pribadi yang 

saya hadapi 

9. Pimpinan tidak membeda-

bedakan pegawai dan 

semuanya mendapatkan 

perhatian yang sama 

Kebutuhan Harga Diri 

Kebutuhan ini berkaitan 

dengan kebutuhan untuk 

dihormati dan dihargai oleh 

orang lain. 

 

10. Pimpinan saya selalu 

memperlakukan 

pegawainya dengan baik 

dan sopan 

11. Pimpinan saya selalu 

memperhatikan dan 

menghargai prestasi yang 

didapatkan pegawainya 

 

Kebutuhan 

Pengembangan diri 
Kebutuhan untuk 

menggunakan kemampuan, 

skil, potensi, kebutuhan 

untuk bependapat, dengan 

mengemukakan ide-ide 

memberikan penilaian dan 

ktirik terhadap sesuatu.  

12. Pimpinan saya selalu 

memberikan dukungan 

penuh kepada pegawainya 

untuk mengembangkan 

diri  

13. Pimpinan selalu 

mengfasilitasi untuk 

pengembangan diri 

pegawainya 
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5. Teknik Analisis Data 

Untuk memecahkan permasalahan pokok, maka digunakan metode 

analisis sebagai berikut: 

a. Uji Instrumen  

1) Uji Validitas 

Uji validitas merupakan kemampuan dari indikator-

indikator untuk mengukur tingkat keakuratan sebuah kuesioner 

antara variabel bebas atau budaya organisasi dan variebel 

dependen atau motivasi PNS. Artinya apakah kuesioner yang 

telah dibangun tersebut sudah valid atau belum. Teknik yang 

digunakan untuk validitas instrumen dalam penelitian adalah 

dengan menggunakan cara mengkorelasi skor tiap pertanyaan 

dalam kuesioner dengan skor totalnya menggunakan rumus 

korelasi product moment adalah: 

    
 (∑  )  (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

Sumber: Umar (2005:190) 

Di mana: 

    = Korelasi antara x dan y 

n = Jumlah responden   

x  = Skor pernyataan 

y  = Skor total 

Nilai korelasi product moment yang diperoleh kemudian 

akan dibandingkan dengan nilai korelasi tabel (r tabel) dengan 
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tingat signifikan (a) = 0,05 dan jumlah data (n) = 62. Kriteria 

keputusan adalah jika r hitung > r tabel, maka pernyataan 

tersebut dikatakan valid, jika r hitung < r tabel, maka pernyataan 

tersebut dikatakan tidak valid atau dikatakan valid jika nilai 

korelasi di atas 0,30, sedangkan untuk mengukur kevalidan 

kuesioner peneliti menggunakan program SPSS 18. 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur (kuesioner) dapat 

dipercaya/diandalkan. Reliabilitas menunjukkan konsistensi 

suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama antara 

variabel bebas atau budaya organisasi dengan variabel terikat 

atau motivasi PNS. Menurut Ghozali (2005:25): “Dikatakan 

reliabel jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60”. Untuk 

mengukur keandalan ini peneliti menggunakan program SPSS 

18. 

b. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Adalah hubungan secara linear antara satu variabel bebas (X) 

dengan variabel terikat (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel bebas dengan variable terikat apakah 

positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel terikat 

apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan.  
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Rumus regresi linear sederhana menurut Sugiyono 

(2005:260) sebagai berikut: 

Y = a + bX  

Keterangan: 

Y  = Motivasi PNS 

X  = Budaya Organisasi 

a   = Konstanta (nilai Y apabila X = 0) 

b  = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

      Untuk mendapatkan nilai a dan b digunakan rumus: 

      
(∑  )(∑  

  )  (∑  )(∑    )

( ∑  
 ) (∑  )

  

     
( ∑    ) (∑  )(∑  )

( ∑  
 ) (∑  )

  

  Sumber: Sugiyono (2005:261) 

c. Koefisien Korelasi (r) 

Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui pola dan 

keeratan hubungan antara budaya organisasi dan motivasi PNS. 

Koefisien korelasi sering dilambangkan dengan huruf (r). Koefisien 

korelasi dinyatakan dengan bilangan, bergerak antara 0 sampai +1 

atau 0 sampai -1.  Notasi positif (+) berarti hubungan antara kedua 

variabel searah (positive correlation), jika variabel satu naik maka 

variabel yang lain juga naik. Notasi negatif (-) berarti kedua variabel 

berhubungan terbalik (negative correlation), artinya kenaikan satu 

variabel akan dibarengi dengan penurunan variabel lainnya. 
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Adapun   tolak   ukur   untuk   menginterpretasikan   derajat   

reliabilitas instrumen yang diperoleh sesuai dengan tabel berikut:  

Tabel 1.7 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Koefisien Korelasi Kreteria  

0,81< r ≤ 1.00 Sangat tinggi 

0,61< r ≤ 0.80 Tinggi 

0,41< r ≤ 0.60 Cukup 

0,21< r ≤ 0.40 Rendah 

0,00< r ≤ 0.21 Cukup rendah 

 Sumber: Arikunto (2006:266) 

d. Determinasi (R
2
) 

Menurut Arikunto (2006:276): “Koefisien determinasi (R²) 

pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model variabel 

bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat, nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1)”. Nilai R² yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan 

variasi variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Secara 

umum koefisien determinasi untuk data silang (crosssection) relatif 

rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing 

pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) 

biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. 

Menurut Ghozali (2005:83): “Kelemahan mendasar 

penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah 

variabel independen yang dimaksudkan ke dalam model”. Setiap 
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tambahan satu variabel bebas, maka R² pasti meningkat tidak peduli 

apakah variabel bebas secara signifikan terhadap variabel terikat. 

Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan 

nilai adjusted R  (adjusted R square) pada saat mengevaluasi mana 

model regresi sederhana terbaik”. Tidak seperti R², nilai adjusted R² 

dapat naik atau turun apabila satu variabel bebas ditambahkan ke 

dalam model. Untuk mengolah data ini digunakan alat bantu SPSS 

(Statistical Package for Social Science) versi 18.0. 

e. Uji Kelayakan Model  

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi 

sederhana dapat digunakan untuk melakukan prediksi motivasi PNS 

yang dipengaruhi oleh budaya organisasi pada Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya. Pengujian tersebut 

dilakukan di mana jika  F hitung > F tabel, maka Ha diterima dan 

Ho ditolak atau model regresi sederhana tersebut dapat digunakan 

untuk memprediksi motivasi PNS yang dipengaruhi oleh budaya 

organisasi dan sebaliknya. 

Langkah pengujian selanjutnya sebagai berikut: 

1) Menentukan hipotesis :  

Ho : Artinya model regresi sederhana tidak dapat digunakan 

untuk memprediksi motivisi PNS Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya yang dipengaruhi oleh 

budaya organisasi  
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Ha : Artinya model regresi sederhana dapat digunakan untuk 

memprediksi motivasi PNS pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya yang dipengaruhi oleh 

budaya organisasi. 

2) Menentukan nilai F tabel dengan kriteria: α = 0,05 (5%) dan 

derajat kebebasan (df) n-2. 

3) Menentukan kriteria keputusan: jika F hitung > F tabel, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, jika jika F hitung ≤ F tabel, maka Ho 

diterima dan Ha ditolak 


