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Abstrak 

 

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis 

pengaruh Tingkat Pendidikan Formal dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Pegawai. Latar belakang dari penelitian ini adalah rendahnya kinerja pegawai 

Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser yang ditandai kurang puasnya 

masyarakat terhadap kinerja para pegawai. Hipotesis yang digunakan adalah 

tingkat pendidikan formal dan disiplin kerja berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja pegawai di kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. 

Penelitian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser 

dengan jumlah responden adalah 22 orang. Selanjutnya, data penelitian 

diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner, kemudian dianalisis 

menggunakan korelasi Product Moment, Korelasi Parsial, Regresi Linear 

Berganda, Kecermatan Prediksi dan Koefisien Penentu (KP) atau Koefisien 

Determinasi yang dibantu dengan bantuan komputer program SPSS versi 15,0. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal memiliki 

pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pegawai di 

Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Sedangkan disiplin kerja 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan tehadap kinerja pegawai di 

Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Kemudian secara bersama-

sama pengaruh tingkat pendidikan formal dan disiplin kerja memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan tehadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan 

Long Ikis Kabupaten Paser yaitu sebesar  44,4% yang berarti bahwa sisanya 

55,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  

 

Kata kunci: pendidikan, disiplin kerja, kinerja pegawai. 

 

Pendahuluan   

Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dan 

maksimal, maka diharapkan pegawai yang bekerja harus mampu melaksanakan 

tugasnya dengan baik, pelayanan yang serba cepat, tepat dan berkualitas. 

Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser menunjukan bahwa masih ada 

pegawai yang tingkat pendidikan formalnya berijazah sederajat SMA. Dalam 
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menjalankan tugasnya para pegawai dinilai masih belum optimal dan masih 

banyak ditemukan pegawai yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang diberikan dan penyelesaiannya pun terkadang tidak tepat waktu.  

Dilihat dari sisi disiplin pegawai, sikap disiplin terlihat masih kurang, 

masih ada ditemui pegawai yang datang ke kantor terlambat, tidak mengikuti 

apel dan terkadang ada masyarakat yang ingin berurusan dengan seorang 

pegawai disuatu bidang tetapi pegawai yang dicari belum datang sehingga 

masyarakat yang mau berurusan harus menunggu lagi. Ada pula pegawai yang 

pulang tidak tepat pada waktunya terkadang pada saat jam istirahat pegawai 

sudah ada yang pulang ke rumah dan tidak kembali lagi ke kantor untuk 

bekerja. Seharusnya pegawai kembali lagi ke kantor untuk bekerja dan pulang 

disaat jam pulang yang telah ditentukan, semua itu di lakukaan dengan berbagai 

alasan. 

Berdasarkan pengamatan penulis di Kantor Kecamatan Long Ikis ini, 

kenyataan yang terjadi bahwa kinerja pegawainya masih dirasakan belum 

cukup baik atau belum memuaskan. Hal ini dapat terlihat dari produktivitas 

kerja pegawai sehari-hari yang belum menunjukkan adanya peningkatan. 

Beberapa kesalahan masih terjadi dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

diberikan. Dan masih adanya kritik masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh pegawai-pegawainya. Indikasi penerapan kinerja pegawai yang 

masih kurang kuat diantaranya terlihat dari berbagai fenomena dilapangan 

diantaranya:  

1. Kelambanan dalam menangani masalah, pengurusan pengantar pembuatan 

Kartu Tanda Penduduk ( KTP) dan Kartu Keluarga (KK). 

2. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang cenderung lambat 

dan berbelit-belit. 

3. Jumlah pekerjaan yang seharusnya bisa diselesikan satu hari tetapi ditunda 

karena ingin santai dalam pengerjaannya. 

4. Kurangnya kerja sama dalam menjalankan tugas dan hanya bergantung pada 

rekan yang dianggap sudah bisa mengatasi tugas maupun masalah yang terkait. 

5. Terjadi kesalahan dalam melaksanakan pekerjaannya, contohnya kesalahan 

dalam pembuatan surat.  

Permasalahan di atas menunjukkan masih kurang maksimalnya 

profesionalitas pelayanan di Kantor Kecamatan Long Ikis. Hal ini 

menunjukkan pula masih rendahnya kinerja pegawai di kantor tersebut. Selain 

itu di kantor ini kurang terjalin hubungan kerja yang baik dengan jarangnya 

komunikasi antar pegawai terutama dengan atasannya, yang pada akhirnya 

mempengaruhi kinerja pegawai itu sendiri. Pegawai yang dapat di nilai 

kinerjanya adalah pegawai yang sudah diangkat sebagai Pegawai Negri Sipil 

(PNS). Ada pun data pegawai yang sudah diangkat sebagai Pegawai Negri Sipil 

(PNS) berjumlah 22 orang sedangan Honorer berjumlah 12 orang. 

Masalah tersebut diatas menurut asumsi penulis terjadi karena tingkat 

pendidikan formal dan disiplin kerja yang masih rendah. Berdasarkan uraian 



eJournal Pemerintahan Integrattif, Volume 4, Nomor 4, 2016 : 632-646 

 

 

634 

diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan kajian ilmiah 

serta menuangkannnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Tingkat 

Pendidikan Formal dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor 

Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser ”. 

 

Sumber Daya Manusia  

Menurut Ndraha (1997:7) sumber daya manusia (SDM) atau human 

resources adalah penduduk yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan 

terhadap usaha pencapaian tujuan organisasional. 

Sumber daya manusia (SDM) bersisi dua : sisi SD dan sisi M. Dimensi 

pokok sisi SD adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi 

pokok M adalah prilaku organisasinya terhadapnya, yang pada gilirannya 

menentukan kualitas dan kapasitas hidupnya (Ndraha, 1997:9). 

Menurut Ndraha (1997:7), sumber daya manusia (SDM) berkulaitas tinggi 

adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai 

komperatif, tetapi juga nilai kompetitif, generatif, dan inovatif dengan 

menggunakan enerji tertinggi seperti intelligence, creativity dan imagination, 

tidak lagi semata-mata menggunakan enerji kasar seperti bahan mentah, lahan, 

air, tenaga otot dan sebagainya.    

Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk) yang 

kurang penting kontribusinya dalam pembangunan, diimbangkan dengan aspek 

kualitas. Bahkan kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas 

yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa (Notoatmojdo, 

2003:2-3). 

 

Tingkat Pendidikan Formal 

Menurut Nasution (2003:18), pengertian pendidikan adalah suatu proses, 

teknik dan metode belajar mengajar dengan maksud mengirim suatu 

pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Marimba (dalam Manizar 2009:8), pendidikan adalah bimbingan 

atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani 

dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. 

Menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Bab 1, Pasal 1 ayat 8 menerangkan bahwa tingkat 

pendidikan formal adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan 

yang dikembangkan.  

Menurut Sikula (dalam Mangkunegara 2003:50), tingkat pendidikan formal 

adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan 



Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai (Adriyanto) 

 

 

635 

terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan 

konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum. 

Menurut Idris dan Jamal (dalam Satriawan 2008:29), bahwa tingkat 

pendidikan formal adalah jenjang pendidikan yang terstruktur, 

berkesinambungan dan terorganisir.  

 

Disiplin Kerja 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 

Tentang Disiplin Kerja Pegawai Negri Sipil, disiplin Pegawai Negeri Sipil 

adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan 

menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi 

hukuman disiplin.  

Menurut Hasibuan (2005:193), kedisiplinan adalah fungsi operatif ke enam 

dari Manajeman Sumber Daya Manusia. Kedisiplinan merupakan fungsi 

operatif MSDM yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, 

semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya tanpa disiplin karyawan 

yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal.  

Selanjutnya menurut Sastrohadiwiryo (2003:291), disiplin kerja dapat 

didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima 

sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan 

kepadanya.  

Menurut Fathoni (2006:172), disiplin dapat diartikan jika karyawan datang 

dan pulang tepat waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik dan 

mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Disiplin adalah bentuk pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan yang teratur 

menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja dalam suatu organisasi (Simamora 

2005:611). 

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja 

merupakan kesadaran, kesediaan dan ketaatan seseorang dalam suatu organisasi 

untuk mematuhi segala kaidah, norma dan peraturan yang telah ditetapkan 

sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam organisasi dan 

membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya. 

Untuk dapat mengetahui seseorang disiplin dalam bekerja/tidak, dapat 

dilihat dari: 

1) Kepatuhan karyawan terhadap tata tertip yang berlaku termasuk tepat waktu 

dan tanggung jawab pada pekerjaan. 

2) Bekerja sesuai prosedur yang ada. 

3) Memelihara perlengkapan kerja dengan baik (Sinungan 1995:135) 

Menurut Sahdam (2000:208), tentang bentuk disiplin kerja yang baik akan 

tergambar pada suasana: 
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1) Tingginya rasa kepedulian pegawai terhadap pencapaian tujuan yang ingin 

dicapai. 

2) Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif kerja pegawai dalam 

melakukan kerjanya. 

3) Besarnya rasa tanggung jawab para pegawai untuk melaksanakan tugas 

sebaik-baiknya. 

4) Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi dikalangan 

pegawai. 

5) Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.  

 

Kinerja Pegawai 

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi kerja atau tingkat 

keberhasilan  individu atau kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya 

jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria yang telah 

ditetapkan. Kriteria  keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target 

tertentu yang hendak dicapai. Tanpa adanya tujuan atau target, kinerja 

seseorang atau organisasi tidak  mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak 

ukurnya (Mahsun 2006:25). 

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja 

pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil 

kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi 

adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi (Pasolong 2007:175). 

Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memliki keterkaitan yang sangat erat. 

Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang 

dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang 

berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.  

Ada berbagai pendapat tentang kinerja, seperti dikemukakan oleh Murphy 

dan Cleveland (dalam Pasolong 2007:175), yang mengatakan bahwa kinerja 

adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan. 

Sedangkan Widodo (dalam Pasolong 2007:175), mengatakan bahwa kinerja 

adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan 

tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.  

Kemudian kinerja dikatakan juga sebagai hasil kerja yang dicapai oleh 

pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral dan etika (Prawirosentono, dalam Pasolong 2007:176).  

Menurut Sinambela (2006:136), kinerja pegawai didefinisikan sebagai 

kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu. 

Senada dengan pendapat tersebut, kinerja diartikan hasil evaluasi terhadap 

pekerjaan yang dilakukan pegawai dibandingkan dengan kriteria yang telah 

ditetapkan bersama. Kedua konsep diatas menunjukkan bahwa kinerja pegawai 

sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa kemampuan 
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pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mengetahui hal tersebut 

diperlukan penentuan kriteria pencapaiannya yang ditetapkan secara bersama-

sama. 

Ada empat elemen dari kinerja sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Pasolong (2007:177), yaitu : 

1) Hasil kerja dicapai secara individual atau secara intitusi, yang berarti kinerja 

tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau 

kelompok. 

2) Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan hak dan 

kekuasaan untuk ditindak lanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan 

dengan baik. 

3) Pekerjaan haruslah diilakukan secara legal, yang berarti dalam 

melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan 

yang telah ditetapkan. 

4) Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut 

haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku umum. 

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kinerja pegawai atau karyawan adalah hasil kerja yang dicapai oleh karyawan 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan 

organisasi, meliputi adanya sasaran/target, kuantitas, kualitas, efektifitas dan 

efisiensi. 

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan 

terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk 

informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang 

dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan 

kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil 

kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas 

tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, dalam Mahsun 2006:25). 

Penilaian kinerja merupakan evaluasi keberhasilan atau kegagalan 

seseorang dalam menjalankan tugasnya. Dessler (dalam Pasolong 2007:182), 

menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah merupakan upaya sistematis untuk 

membandingkan apa yang dicapai seseorang dibandingkan dengan standar yang 

ada. Tujuannya yaitu untuk mendorong kinerja seseorang agar bisa berada 

diatas rata-rata. 

Adapun tujuan penilaian kinerja menurut Pasolong (2007:186), adalah 

sebagai berikut : 

1) Sebagai dasar untuk memberikan kompensasi kepada pegawai yang setimpal 

dengan kinerjanya. 

2) Sebagai dasar untuk melakukan promosi bagi pegawai yang memiliki kinerja 

yang baik. 

3) Sebagai dasar untuk melakukan mutasi terhadap pegawai yang kurang    

cocok dengan pekerjaannya. 
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4) Sebagai dasar untuk melakukan demosi terhadap pegawai yang kurang atau 

tidak memiliki kinerja yang baik. 

5) Sebagai dasar untuk melakukan pemberhentian pegawai yang tidak lagi 

mampu melakukan pekerjaan. 

6) Sebagai dasar untuk memberikan Diklat terhadap pegawai, agar dapat 

meningkatkan kinerjanya. 

7) Sebagai dasar untuk menerima pegawai baru yang sesuai dengan pekerjaan 

yang tersedia. 

8) Sebagai dasar untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu organisasi. 

Menurut Lohman (dalam Mahsun 2006:71), indikator kinerja  (performance 

indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan 

secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan 

berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi.  

Sementara Dharma (2004:24), mengatakan bahwa hampir semua cara 

pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1) Kuantitas, berkaitan dengan jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. 

2) Kualitas, berkaitan dengan mutu yang harus dihasilkan baik berupa kerapian 

kerja dan ketelitian kerja atau tingkat kesalahan yang dilakukan pegawai. 

3) Ketepatan waktu, yaitu sesuai apa tidak dengan waktu yang direncanakan. 

 

Hubungan antara Tingkat Pendidikan Formal dengan Kinerja Pegawai 

Pendidikan dalam suatu organisasi sebagai salah satu upaya untuk 

pengembangan sumber daya manusia, untuk itu maka kemampuan dalam suatu 

organisasi harus ditingkatkan seiring dengan kemajuan perkembangan 

organisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Manulang (2002:79) faedah 

pendidikan adalah sebagai berikut: 

1) Memperbaiki metode dan system kerja 

2) Meningkatkan kerja sama yang baik 

3) Meningkatkan kinerja 

4) Memenuhi rasa puas 

Dalam usaha pembinaan kepada pegawai agar mempunyai kemampuan dan 

keterampilan serta rasa disiplin yang tinggi maka usaha yang dilakukan melalui 

pendidikan. Manulang (2002:79) mengatakan bahwa pendidikan adalah untuk 

menjamin tersedianya tenaga-tenaga dalam pemisahan yang mempunyai 

keahlian, para petugas dapat mempergunakan pikiran secara kritis. 

Pada dasarnya sistem pendidikan di suatu Negara mempunyai pengaruh 

terhadap kondisi pendidikan, agar lebih bisa mendukung suatu pertumbuhan 

masyarakat kearah pembaharuan pembangunan. Dengan demikian jelaslah 

bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan formal dengan kinerja 

pegawai, dalam hal memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan 

dan keahlian pegawai. Menurut Bangun (2012:233), setiap individu dalam 

organisasi dinilai kinerjanya, bagi karyawan yang memiliki kinerja rendah 

perlu dilakukan pengembangan baik melalui pendidikan maupun pelatihan. 
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Hubungan antara Disiplin Kerja dengan Kinerja Pegawai 

Menurut Rofi (2012), disiplin kerja karyawan merupakan faktor yang 

paling dominan sehingga disiplin kerja perlu ditingkatkan agar harapan 

karyawan dapat tercapai dan mendapatkan kepuasan dalam bekerja. Hal ini 

dapat meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Perusahaan harus memberikan 

sanksi bagi karyawan yang melanggar aturan dan melakukan pengawasan yang 

lebih ketat untuk meningkatkan kinerja karyawan (Dwipayana, 2014). Sanksi  

yang diberikan harus tepat sehingga karyawan yang melanggar aturan maupun 

tata tertib perusahaan tidak melakukan kesalahan yang sama (Krisnanda & 

Sudibya, 2014). 

 

Hubungan antara Tingkat Pendidikan Formal dan Disiplin Kerja dengan 

Kinerja Pegawai 

Strategi atau perilaku pemimpin birokrasi pemerintah dalam meningkatkan 

kinerja individu dan organisasi yaitu meningkatkan kemampuan atau kualitas 

aparatur pemerintah. Menurut Widodo (2005:84), aparatur pemerintah daerah 

dapat dikatakan berkualitas, jika mereka mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kemampuan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tadi, hanya 

dapat dicapai jika mereka mempunyai bekal pendidikan, latihan dan 

pengalaman yang cukup dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan. Karena pada dasarnya, kemampuan merupakan ilmu 

pengetahuan, pengalaman dan keterampilan (Hersy, dalam Widodo 2005:84). 

Pengaruh kualitas sumber daya manusia aparatur yang diharapkan tidak 

lain adalah terciptanya aparatur pemerintah yang handal, mampu melaksanakan 

keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan 

pelayanan masyarakat dengan efisien, efektif dan professional. Peningkatan 

kinerja aparat menjadi sangat penting, karena dapat menjadi input bagi 

perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi dimasa yang akan datang. 

Dalam instansi pemerintah, peningkatan kinerja sangat berguna untuk 

menilai tingkat kualitas, efisiensi pelayanan, motivasi  birokrat dan mendorong 

agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntut 

perbaikan pelayanan publik (Hatry dan Keban, dalam Sulistiyawati 2011:41) 

Kinerja yang baik dapat dicapai oleh birokrasi pemerintah apabila didukung 

oleh aparatur yang berkualitas. Kualitas sumberdaya aparatur pemerintah yang 

baik adalah berstamina tinggi, tangguh, cerdas, terampil, mandiri, tanggung 

jawab, setia kawan, produktif, kreatif, inovatif, berorientasi masa depan, 

berbudi pekerti yang luhur dan berdisiplin tinggi (Sutiono, dalam Sulistiyani 

2011:41) 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat 

kuantitatif asosiatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Long Ikis 
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Kabupaten Paser. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di 

Kantor Kecamatan Long ikis Kabupaten Paser yang masih terdaftar sebagai staf 

atau pegawai kantor. Jumlah pegawai kantor tersebut adalah 34 orang, terdiri 

dari 22 orang PNS dan 12 orang Honorer. Karena yang terikat dalam penilaian 

kinerja hanya PNS maka penulis mengambil sampel dalam penelitian ini hanya 

PNS saja yang berjumlah 22 orang. 

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh data mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library research) 

2. Penelitian Lapangan (Filed research) 

a. Observasi  

b. Kuisoner/Angket  

3. Dokumentasi   

Data yang diperolah dalam penelitian ini berskala ordinal karena 

pengambilan data yang dilakukan melalui survei kepada responden 

menggunakan skala likert, mengenai kriteria atau skor menurut Singarimbun 

(1995:110) ada peneliti yang menggunakan jenjang 3 (1,2,3), jenjang 5 

(1,2,3,4,5) dan jenjang 7 (1,2,3,4,5,6,7). Berdasarkan pendapat tersebut, maka 

jawaban responden dalam penelitian ini dikelompokkan dalam nilai skala 5 

menggunakan 5 jenjang (1,2,3,4,5). 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan, maka penulis menggunakan teknik analisis, yaitu (1) korelasi 

product moment, (2) korelasi parsial, (3) regresi linear berganda, (4) 

kecermatan prediksi, (5) koefisien penentu atau koefisien determinasi. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Analisis Sub-Variabel  

Untuk variabel dalam penelitian ini terdapat indikator sebagai alat ukur 

yang menjadi isi kuesioner. Untuk indikator tingkat pendidikan formal antara 

lain (pendidikan dasar): tentang apakah pendidikan dasar bermanfaat bagi 

seorang pegawai dalam memahami tugas yang telah diberikan diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 50 persen berpendapat bahwa cukup 

bermanfaat pendidikan dasar bagi seorang pegawai dalam memahami tugas 

yang telah diberikan. Tentang apakah pendidikan dasar bermanfaat bagi 

seorang pegawai dalam menghasilkan kinerja yang baik diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 40,91 persen berpendapat bahwa 

bermanfaat pendidikan dasar bagi seorang pegawai dalam menghasilkan kinerja 

yang baik.  

Untuk variabel tingkat pendidikan formal (pendidikan menengah): tentang 

apakah pendidikan menengah bermanfaat bagi seorang pegawai dalam 

memahami tugas yang telah diberikan diperoleh hasil jawaban terbanyak 

responden sebesar 81,82 persen berpendapat bahwa bermanfaat pendidikan 
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menengah bagi seorang pegawai dalam memahami tugas yang telah diberikan. 

Tentang apakah pendidikan menengah bermanfaat bagi seorang pegawai dalam 

menghasilkan kinerja yang baik diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden 

sebesar 77,27 persen berpendapat bahwa bermanfaat pendidikan menengah 

bagi seorang pegawai dalam menghasilkan kinerja yang baik.  

Untuk variabel tingkat pendidikan formal (pendidikan tinggi): tentang 

apakah pendidikan tinggi bermanfaat bagi seorang pegawai dalam memahami 

tugas yang telah diberikan diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 

64,64 persen berpendapat bahwa bermanfaat pendidikan tinggi bagi seorang 

pegawai dalam memahami tugas yang telah diberikan. Tentang apakah 

pendidikan tinggi bermanfaat bagi seorang pegawai dalam menghasilkan 

kinerja yang baik diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 45,46 

persen berpendapat bahwa bermanfaat pendidikan tinggi bagi seorang pegawai 

dalam menghasilkan kinerja yang baik.  

Selanjutnya Untuk variabel disiplin kerja (ketaatan terhadap peraturan): 

tentang hadir tepat waktu di kantor dalam bekerja sehari-hari diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 40,91 persen berpendapat bahwa sangat 

sering hadir tepat waktu di kantor dalam bekerja sehari-hari. Tentang mengikuti 

aturan yang ada di kantor dalam menjalankan tugas yang diberikan diperoleh 

hasil jawaban terbanyak responden sebesar 36,36 persen berpendapat bahwa 

sangat sering mengikuti aturan yang ada di kantor dalam menjalankan tugas 

yang diberikan dan 36,36 persen berpendapat bahwa sering mengikuti aturan 

yang ada di kantor dalam menjalankan tugas yang diberikan.  

Pada variabel disiplin kerja (memiliki tanggung jawab terhadap tugas): 

tentang sungguh-sungguh dalam bekerja sehari-hari di kantor diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 36,36 persen berpendapat bahwa cukup 

bersungguh-sungguh dalam bekerja sehari-hari di kantor. Tentang memberikan 

pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 36,36 persen berpendapat bahwa sangat baik 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

Pada variabel disiplin kerja (memanfaatkan dan menggunakan 

perlengkapan kerja dengan baik): tentang selalu berhati-hati dalam 

menggunakan sarana perlengkapan kerja di kantor dalam bekerja sehari-hari 

diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 54,55 persen berpendapat 

bahwa berhati-hati dalam menggunakan sarana perlengkapan kerja di kantor 

dalam bekerja sehari-hari. Tentang sering menggunakan sarana perlengkapan 

kerja kantor untuk keperluan pekerjaan kantor diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 63,64 persen berpendapat bahwa sering 

menggunakan sarana perlengkapan kerja kantor untuk keperluan pekerjaan 

kantor. 

Kemudian pada variabel kinerja pegawai (kuantitas kerja): tentang sering 

menyelesaikan semua pekerjaan yang diterima diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 54,55 persen berpendapat bahwa sering 
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menyelesaikan semua pekerjaan yang diterima. Tentang sering menyelesaikan 

pekerjaan yang sama tapi lebih banyak jumlahnya dibanding rekan-rekan kerja 

yang lain diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 40,91 persen 

berpendapat bahwa sering menyelesaikan pekerjaan yang sama tapi lebih 

banyak jumlahnya dibanding rekan-rekan kerja yang lain.  

Selanjutnya variabel kinerja pegawai (kualitas kerja): tentang sering 

melaksanakan pekerjaan kantor secara teliti dan rapi diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 63,64 persen berpendapat bahwa sering 

melaksanakan pekerjaan kantor secara teliti dan rapi. Tentang pernah ditegur 

atasan mengenai kesalahan kerja diperoleh hasil jawaban terbanyak responden 

sebesar 54,55 persen berpendapat bahwa kadang-kadang ditegur atasan 

mengenai kesalahan kerja.  

Untuk variabel kinerja pegawai (ketepatan waktu): tentang sering 

menyelesaikan tugas yang diberikan tepat pada waktunya diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 54,54 persen berpendapat bahwa sering 

menyelesaikan tugas yang diberikan tepat pada waktunya. Tentang sering 

menyelesaikan pekerjaan kantor sebelum batas waktu yang ditetapkan 

diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 54,54 persen berpendapat 

bahwa sering menyelesaikan pekerjaan kantor sebelum batas waktu yang 

ditetapkan. 

 

Pengujian Hipotesis  

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS Statistics 15.0 diperoleh hasil 

korelasi product moment antara X1 dan Y yaitu r = 0,451. Jadi terdapat 

hubungan antara tingkat pendidikan formal dengan kinerja pegawai di Kantor 

Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser sebesar 0,451. Diketahui Ftest sebesar 

5,348 dan Ftabel pada taraf kesalahan 5% sebesar 3,52. Artinya Ftest > Ftabel 

(5,348 > 3,52) maka korelasi signifikan atau dapat dikatakan tingkat 

pendidikan formal memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja pegawai 

di Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Hasil korelasi product 

moment antara X2 dan Y yaitu r = 0,667. Jadi terdapat hubungan antara 

disiplin kerja dengan kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Long Ikis 

Kabupaten Paser sebesar 0,667. Diketahui Ftest sebesar 16,769 dan Ftabel pada 

taraf kesalahan 5% sebesar 3,52. Artinya Ftest > Ftabel (16,769 > 3,52) maka 

korelasinya signifikan atau dapat dikatakan disiplin kerja memiliki hubungan 

yang signifikan dengan kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Long Ikis 

Kabupaten Paser. 

Selanjutnya analisis korelasi parsial, berdasarkan perhitungan 

menggunakan SPSS Statistics 15.0 setelah variabel disiplin kerja dibuat tetap 

(dikontrol) untuk seluruh sampel, maka korelasinya sebesar 0,004. Ternyata 

ttest lebih kecil dari ttabel (0,018 < 1,729). Dengan demikian koefisien korelasi 

variabel tingkat pendidikan formal dengan kinerja pegawai di Kantor 

Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dimana variabel disiplin kerja sebagai 



Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai (Adriyanto) 

 

 

643 

variabel pengontrol adalah tidak signifikan yaitu tidak dapat digeneralisasikan 

ke seluruh populasi pegawai pada Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten 

Paser. Hal ini dikarenakan angka yang diperoleh dari perhitungan sangat kecil. 

Kemudian hasil selanjutnya diperoleh Ftest < Ftabel (0,000288 < 3,52). Artinya 

korelasi parsial yang terjadi adalah tidak murni atau dapat dikatakan tidak 

terdapat hubungan atau pengaruh yang murni antara tingkat pendidikan formal 

terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser 

dengan mengendalikan variabel disiplin kerja. Sedangkan setelah variabel 

tingkat pendidikan formal dikontrol untuk seluruh sampel, maka korelasinya 

sebesar 0,550. Ternyata ttest lebih besar dari ttabel (2,870 > 1,729). Dengan 

demikian koefisien korelasi variabel disiplin kerja dengan kinerja pegawai di 

Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dimana variabel tingkat 

pendidikan formal sebagai variabel pengontrol adalah signifikan yaitu dapat 

digeneralisasikan ke seluruh populasi pegawai pada Kantor Kecamatan Long 

Ikis Kabupaten Paser. Selanjutnya diperoleh pula Ftest > Ftabel (7,787 > 3,52) 

artinya korelasi parsial yang terjadi adalah murni atau dapat dikatakan terdapat 

hubungan yang murni antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor 

Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dengan mengendalikan variabel tingkat 

pendidikan formal. 

Selanjutnya analisis regresi linear berganda yang menunjukkan arah dan 

kuatnya pengaruh dua variabel secara bersama-sama atau lebih terhadap 

variabel lainnya. Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS 

Statistics 15.0 diperoleh data sebagai berikut a = 8,027, b1 = 0,004 dan b2 = 

0,539. Dengan demikian maka persamaan regresinya adalah Y = 8,027+0,004 

X1+0,539X2. 

Diketahui Ftest > Ftabel atau (7,594 > 3,52), maka persamaan garis regresi 

tersebut adalah signifikan yang berarti dapat dipakai untuk mengetahui 

hubungan pengaruh tersebut. Besarnya pengaruh dapat dilihat dar nilai b. 

Dengan nilai koefisien b1 sebesar 0,004 maka diperoleh ttest sebesar 0,018 

maka diperoleh ttest < ttabel (0,018< 1,729). Maka tidak signifikan. Jadi 

pengaruh tingkat pendidikan formal terhadap kinerja pegawai di Kantor 

Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser adalah tidak signifikan. Selanjutnya 

dengan nilai koefisien regresi b2 sebesar 0,539 maka diperoleh ttest > ttabel 

(2,870 > 1,729). Maka signifikan. Jadi pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

pegawai di Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser adalah signifikan. 

Berdasarkan tabel koefiesien diatas juga bisa diketahui koefisien regresi 

variable tingkat pendidikan formal terhadap kinerja pegawai di Kantor 

Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser sebesar 0,004. Hal ini berarti perubahan 

satu satuan terhadap variabel tingkat pendidikan formal mengakibatkan 

perubahan sebesar 0,004 terhadap variabel kinerja pegawai. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan formal dalam hal ini 

tingkat pendidikan formal pegawai di Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten 

Paser memiliki pengaruh yang positif dengan kinerja pegawai di Kantor 
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Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, akan tetapi pengaruh tersebut tidak 

signifikan. Selain koefisien regresi variabel tingkat pendidikan formal, juga 

bisa diketahui regresi variabel disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor 

Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Pengaruhnya adalah sebesar 0,539. Hal 

ini berarti perubahan satu satuan pada variabel disiplin kerja mengakibatkan 

perubahan sebesar 0,539 pada kinerja pegawai. Maka disiplin kerja memiliki 

pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai dan pengaruh tersebut 

signifikan. 

Dengan menggunakan aplikasi SPSS Statistics 15.0  maka diperoleh hasil 

perhitungan kecermatan prediksi diperoleh harga Sy yaitu 3,393 dan SEest 

yaitu 2,659. Dengan demikian maka Sy > SEest. Hal ini menunjukkan bahwa 

prediksi tersebut di atas cermat. 

Dengan menggunakan aplikasi SPSS Statistics 15.0  maka diperoleh hasil 

perhitungan koefisien penentu = 0,444 x 100 persen = 44,4. Hal ini berarti 

besarnya pengaruh variabel tingkat pendidikan formal dan disiplin kerja 

terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 44,4%. Hal ini pula menunjukkan 

bahwa sisa pengaruh sebesar 55,6% adalah merupakan pengaruh dari variabel-

variabel lain di luar variabel tingkat pendidikan formal dan disiplin kerja 

mempunyai pengaruh sebesar 55,6% terhadap kinerja pegawai di Kantor 

Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. 

 

Kesimpulan dan Saran  
Berdasarkan analisis data yang diperoleh maka diketahui pengaruh tingkat 

pendidikan formal terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Long Ikis 

Kabupaten Paser adalah positif tetapi tidak signifikan. Jadi ini menunjukkan 

hipotesis pertama pada penelitian ini  diterima dan ditolak. Kemudian 

diketahui pengaruh disiplin kerja terhadap kineja pegawai di Kantor Kecamatan 

Long Ikis Kabupaten Paser adalah positif dan signifikan. Jadi ini menunjukkan 

hipotesis kedua pada penelitian ini  ditolak dan diterima. Dan secara 

bersama-sama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan (bermagna) pada 

tingkat pendidikan formal dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor 

Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Jadi pada hipotesis ketiga yang 

diajukan pada penelitian ini ditolak dan diterima. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Setiap pimpinan harus 

berperan aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja dan 

prestasi bawahannya serta mampu menjadi contoh atau teladan yang baik untuk 

bawahannya. Selain itu upaya lain yang dapat dilakukan adalah membudayakan 

disiplin kerja dalam sistem administrasi dan manajemen dalam segala bidang 

serta diikuti dengan langkah-langkah tindak lanjut yang nyata, tepat dan 

berkelanjutan. 
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Tingkat pendidikan formal pegawai perlu ditingkatkan agar kinerja 

pegawai menjadi lebih baik lagi. Memberikan izin kepada pegawai yang ingin 

melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, menerima pegawai yang 

memiliki jenjang pendidikan minimal S1 dan sesuai dengan jurusan yang 

diambil untuk ditempatkan di suatu bidang pekerjaannya.  
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