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ABSTRAK 

Niken Agus S, 2008: “Pengaruh Komunikasi Administrasi dan Pengawasan 
Melekat Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Karanganyar”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Administrasi 
Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.  
 
Kata Kunci: Komunikasi Administrasi, Pengawasan Melekat, Efisiensi Kerja 

Komunikasi administrasi merupakan suatu proses yang mencakup 
pemindahan ide dan penyampaian ide secara cermat, dengan tujuan untuk 
menimbulkan tindakan yang menuju kearah tercapainya tujuan bersama secara 
efektif dan efisien. Permasalahan diangkat penelitian ini(1)bagaimana komunikasi 
administrasi, pengawasan melekat dan efisiensi kerja pegawai? Adakah pengaruh 
antara komunikasi administrasi dan pengawasan melekat terhadap efisiensi kerja 
pegawai baik secara parsial maupun simultan? Tujuan penelitian adalah 
mendeskripsikan komunikasi administrasi, pengawasan melekat dan efisiensi 
kerja pegawai. Mengetahui pengaruh antara komunikasi administrasi dan 
pengawasan melekat terhadap efisiensi kerja pegawai kantor Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar baik secara parsial maupun simultan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karangayar berjumlah 93 orang pegawai 
Karena populasi kurang dari 100 maka sampel dalam penelitian sama dengan 
jumlah populasi, sehingga disebut sebagai penelitian populasi atau penelitian 
sensus. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah variabel komunikasi 
administrasi(X1), pengawasan melekat(X2), dan efisiensi kerja(Y). Metode 
pengumpulkan data yang digunakan adalah metode kuesioner, observasi dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan analisa regresi linear berganda. 

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS  diperoleh 
persamaan regresi Y = 0,917 + 0,641X1 + 0,290X2. Uji keberartian koefisien 
parsial pada variabel komunikasi administrasi diperoleh thitung = 9.475 dengan 
signifikansi 0.000, sedangkan variabel pengawasan melekat diperoleh thitung = 
5,994 dengan signifikansi 0.000. Pengujian secara simultan menghasilkan F 
hitung sebesar 129,950 dengan tingkat signifikansi 0,000. karena nilai signifikansi 
yang diperoleh kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa nilai t dan F yang diperoleh 
tersebut signifikan, atau Ha diterima. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara komunikasi 
administrasi dan pengawasan melekat terhadap efisiensi kerja pegawai pada 
Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar secara parsial 
dan simultan. Saran yang peneliti berikan antara lain pegawai hendaknya menjalin 
komunikasi yang efektif dengan sesama pegawai maupun atasannya. Komunikasi 
dapat dilakukan di dalam maupun luar kantor, serta masih perlu memperhatikan 
sistem pengawasan yang ada agar pegawai lebih disiplin dalam menjalankan 
tugasnya.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 

Masa depan yang cerah berdasarkan pada masa lalu yang telah dilupakan  

Kamu tidak dapat melangkah dengan baik dalam kehidupan kamu sampai kamu 

melupakan kegagalan kamu dan rasa sakit hati. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu sorotan yang paling 

tajam dalam pelaksanaan pemerintahan, menyangkut kesiapan, jumlah, 

pendidikan dan profesionalisme. Sebab, dalam pelaksanaan pemerintahan yang 

baik (good governance), terutama dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, diperlukan dukungan kesiapan aparatur 

negara yang mantap dan memiliki kinerja baik.  

Profesionalisme merupakan ide yang berkembang bersamaan dengan 

perkembangan masyarakat modern, yang makin lama makin kompleks, sehingga 

dalam mengambil  keputusan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain 

makin lama makin sulit, karena untuk mengambil keputusan yang tepat 

memerlukan informasi dan data yang lengkap. 

Secara umum profesionalisme diartikan sebagai suatu pekerjaan yang 

memerlukan pendidikan lanjut dalam sains dan teknologi yang digunakan sebagai 

dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat 

(Supeno, 1995 : 20). Pegawai yang profesional akan mampu mencapai efisiensi 

kerja yang maksimal. Karena mereka cenderung akan memanfaatkan pikiran, 

waktu, ruang dan benda untuk mencapai tujuan organisasinya (The Liang Gie, 

1992: 178).  
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Komunikasi administrasi merupakan suatu proses yang mencakup 

pemindahan ide dan penyampaian ide secara cermat, dengan tujuan untuk 

menimbulkan tindakan yang menuju kearah tercapainya tujuan bersama secara 

efektif dan efisien (Yuwono, 1985: 3). Dengan adanya komunikasi administrasi, 

maka akan menimbulkan dorongan dan semangat kerja pegawai. Selain itu dengan 

komunikasi dapat dipenuhi kebutuhan-kebutuhan personil dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya, yang selanjutnya di dorong dengan antusiasmenya yang tinggi. 

Dengan komunikasi administrasi membantu menyatukan organisasi dengan 

memungkinkan para personil mempengaruhi serta meniru satu dengan lainnya 

(Yuwono; 1985: 4). 

Selain itu efisiensi kerja dapat dicapai dengan adanya pengawasan yang 

serius. Sebab dengan pengawasan kerja yang baik maka suatu pekerjaan akan 

dapat berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan efisiensi kerja pegawai. 

Pengawasan harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui 

pengawasan dapat dilakukan penilaian apakah suatu entitas telah melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara hemat, efisien, dan efektif, 

serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan yang 

berlaku. Dengan demikian, melalui pengawasan dapat diperoleh informasi 

mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Informasi 

tersebut dapat digunakan untuk penyempurnaan kegiatan dan pengambilan 

keputusan oleh pimpinan. 
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Pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan dapat dilakukan melalui 

pengawasan melekat, pengawasan masyarakat dan pengawasan fungsional. Suatu 

pengawasan yang baik harus bersifat mendidik, dalam arti mendidik kearah kerja 

yang baik dan menjauhkan kemungkinan-kemungkinan penyelewengan 

(Nitisemito, 1996: 109).  

Pengawasan melekat atau built in control merupakan pengawasan yang 

diwujudkan dalam berbagai upaya yang terjalin dalam tata laksana kegiatan yang 

dilakukan organisasi. Pengawasan ini secara keseluruhan menyatu dengan sistem 

manajemen dalam suatu organisasi. Pengawasan melekat telah diatur secara 

khusus dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Sistem Pengawasan Melekat. Pengawasan melekat dapat dilakukan 

antara lain melalui pengawasan atasan langsung terhadap kegiatan yang 

dilaksanakan oleh unit kerja yang berada dibawahnya. Secara umum pengawasan 

yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi : 

1) Memberikan gambaran atas kinerja organisasi 

2) Meningkatkan kinerja organisasi 

3) Mendeteksi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan 

4) Membantu agar pelaksanaan kegiatan selalu berada pada track yang benar 

(sesuai dengan rencana, kebijakan, dan peraturan yang berlaku) 

5) Memberikan gambaran mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas 

pelaksanaan kegiatan 

6) Sebagai early warning system (sistem peringatan dini) kepada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat melakukan tindakan koreksi 

terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam pencapaian kinerja dan terhadap 

penyimpangan yang terjadi. 
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Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar 

merupakan salah satu institusi pendidikan di tingkat daerah Kabupaten 

Karanganyar yang bertanggung jawab dalam mengembangkan, meningkatkan 

kualitas dan mengkoordinasi unsur pendidikan di wilayah Kabupaten 

Karanganyar. Di lembaga inilah aktifitas para pegawai diharapkan mampu 

berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan kualitas 

pendidikan yang baik. Kenyataan yang ada ternyata tidak sejalan dengan yang 

diharapkan. Hasil Inspeksi mendadak oleh Bupati Karanganyar ditemukan bentuk-

bentuk tindakan indisipliner dari sebagian PNS setempat, bahkan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan mendapat predikat terjelek karena pegawainya 

mangkir kerja tanpa alasan atau ijin tapi tidak tertib selain itu ditemukan bagian 

subdinas yang absennya kosong sebulan dan dianggapnya membuat citra instansi 

buruk. Bentuk indisipliner lainnya yang ditemui saat inspeksi mendadak adalah 

ketidaklengkapan atribut seragam seperti tidak adanya tanda pengenal (Solopos, 

26 Desember 2008; X). Kemangkiran dari sebagian pegawai tersebut 

mengindikasikan bahwa efisiensi kerjanya kurang. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan ternyata komunikasi yang sering 

digunakan pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa komunikasi 

vertikal yaitu komunikasi dari atasan ke bawahan meliputi perintah, intruksi dan 

informasi. Sedangkan komunikasi ke atas hanya dilakukan dalam memberikan 

laporan dari hasil kerja. Saran dan kritik jarang dilakukan karena adanya rasa 

ewuh-prekewuh dan sungkan terhadap atasan.    



 5

Sedangkan pengawasan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan cukup 

baik. Hal ini dapat dilihat dari pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh 

Kepala Bagian/ Kepala Sub Dinas. Dimulai dari frekuensi pengawasan yang rutin 

dilaksanakan, tekhnik pengawasan langsung dengan jalan menginspeksi lokasi 

atau menerima laporan langsung di lokasi maupun tekhnik pengawasan secara 

tidak langsung yang dapat diketahui melalui laporan-laporan yang disampaikan 

oleh pegawai. Selain itu berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai 

pengawasan terhadap pegawai berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pegawai 

(DP3) dari setiap Bagian/ Sub Dinas menunjukkan rata-rata dalam kategori baik. 

Berdasarkan latar belakang diatas diketahui bahwa meskipun sudah 

dilaksanakan pengawasan melekat dan komunikasi administrasi di Kantor Dinas 

Pendidikan dan Kebupayaan Kabupaten Karanganyar, namun tingkat efisiensi 

kerja para pegawainya masih kurang. Hal inilah yang membuat penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Komunikasi Administrasi 

Dan Pengawasan Melekat Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Pada Kantor 

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar” 

1.2. Permasalahan  

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis mengkaji 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana deskripsi komunikasi administrasi, pengawasan melekat dan 

efisiensi kerja pegawai pada kantor  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar? 

2. Adakah pengaruh antara komunikasi administrasi terhadap efisiensi kerja pada 

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar? 
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3. Adakah pengaruh antara pengawasan melekat dan komunikasi administrasi 

terhadap efisiensi kerja pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui deskripsi komunikasi administrasi, pengawasan melekat 

dan efisiensi kerja pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Karanganyar. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi administrasi terhadap efisiensi kerja 

pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan melekat terhadap efisiensi kerja 

pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. 

4. Untuk mengetahui pengaruh antara komunikasi administrasi dan pengawasan 

melekat terhadap efisiensi kerja pada Kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai informasi dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

melakukan kebijakan dan menyusun strategi pengawasan dan komunikasi 

administrasi yang lebih efektif dan efisien. 

2. Manfaat Praktis 

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat berguna diantaranya: 

 

 



 7

a. Bagi penulis 

Sebagai wahana dalam mengembangkan pengetahuan mengenai 

pengawasan melekat dan komunikasi administrasi khususnya tentang 

efisiensi kerja. 

b. Bagi pihak fakultas 

Sebagai bahan refrensi tambahan diperpustakaan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang. 

 

c. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar 

Sebagai bahan masukan mengenai seberapa jauh Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan dalam melaksanakan efisiensi kerja. 

1.5. Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi adalah urutan atau langkah-langkah pembahasan yang 

akan disajikan dalam bab-bab yang dirangkum dalam suatu skripsi. Adapun 

sistematikanya adalah sebagai berikut: 

Bab satu, pendahuluan. Pada bab ini penulis memberikan gambaran secara 

garis besar mengenai latar belakang penelitian, yang didalamnya mencakup: latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab dua, landasan teori. Teori bagi peneliti merupakan landasan yang 

mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas selanjutnya. Landasan-

landasan teori yang akan dikemukakan dalam skripsi ini berisi tentang komunikasi 

administrasi, pengawasan melekat dan efisiensi kerja pegawai, kerangka 
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pemikiran, hipotesis, serta uraian teoretis lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. 

Bab tiga, metode penelitian. Bab ini merupakan metode penelitian yang 

berisi penggambaran yang terperinci mengenai objek yang digunakan sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat diperoleh data yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Bab ini berisi tentang populasi dan sampel  penelitian, 

variabel penelitian, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan  metode analisis 

data. 

Bab empat, hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini menguraikan 

tentang paparan hasil penelitian disertai pembahasannya. 

Bab lima, penutup. Dari hasil penelitian yang dianalisis dapat diambil 

kesimpulan yang akan dimasukkan dalam bab terakhir. Selanjutnya akan 

diberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi 

ini. 

Skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

meliputi: koesioner, daftar uji validitas dan reliabilitas, hasil analisis data serta 

dokumentasi yang mendukung penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI   

2.1. Komunikasi Administrasi 

2.1.1. Pengertian Komunikasi 

Pada awal kehidupan di dunia, komunikasi digunakan untuk 

mengungkapkan kebutuhan organis. Sinyal-sinyal kimiawi pada 

organisme awal digunakan untuk reproduksi. Seiring dengan evolusi 

kehidupan, maka sinyal-sinyal kimiawi primitif yang digunakan dalam 

berkomunikasi juga ikut berevolusi dan membuka peluang terjadinya 

perilaku yang lebih rumit seperti tarian kawin pada ikan. Pada binatang 

selain untuk seks, komunikasi juga dilakukan untuk menunjukkan 

keunggulan, biasanya dengan sikap menyerang. Menurut sejarah evolusi 

sekitar 250 juta tahun yang lalu munculnya “otak reptil” menjadi penting 

dunia luar yang kita kenal sebagai emosi. Pada manusia modern, otak 

reptil ini masih terdapat pada sistem limbik otak manusia, dan hanya 

dilapisi oleh otak lain “tingkat tinggi”.   

Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan 

pengalaman. Bentuk umum komunikasi manusia termasuk bahasa sinyal, 

bicara, tulisan, gerakan, dan penyiaran. Komunikasi dapat berupa 

interaktif, transaktif, bertujuan, atau tak bertujuan. 

Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau 

sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, 
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komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat 

ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut. 

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, 

ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling 

mempengaruhi diantara keduanya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan 

dengan menggunakan kata-kata (lisan) yang dapat dimengerti oleh kedua 

belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh 

keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-

gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, 

menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut 

komunikasi dengan bahasa nonverbal (www.wikipedia.com). 

Menurut Jalaludin Rahmat (2001: 9) komunikasi adalah peristiwa 

sosial yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia yang lain. 

Pengertian lain dari komunikasi adalah kegiatan mengajukan pengertian 

yang diinginkan dari pengirim informasi kepada penerima informasi dan 

menimbulkan tingkah laku yang diinginkan dari penerima informasi 

(Yuwono, 1985: 3). 

Komunikasi yang efektif menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia 

Moss dalam Buku Psikologi Komunikasi (Jalaludin Rahmat; 2001: 13) 

komunikasi yang menimbulkan lima hal, yaitu pengertian, kesenangan, 

pengaruh pada sikap, hubungan yang makin baik dan tindakan. 
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2.1.2 Komunikasi Administrasi 

Keberhasilan suatu orgnisasi dalam mewujudkan tercapainya 

tujuan organisasi secara efisien tergantung kepada berbagai macam faktor. 

Ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para anggota organisasi, 

banyak membawa pengaruh dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

tersebut. 

Untuk sampai pada tujuan organisasi salah satu faktor yang 

diperlukan adalah komunikasi yang dikembangkan dan diatur secara baik 

dalam organisasi. Setiap kegiatan organisasi yang melibatkan keharusan 

penanganan tugas dari para anggotanya memerlukan informasi yang cukup 

memadai sesuai dengan tahap kegiatannya. Tidak satupun dari kegiatan-

kegiatan itu yang tidak memerlukan informasi. Dalam masa pembangunan 

yang sangat kompleks ini baik yang menyangkut bidang mental, ekonomi, 

sosial, politik, kebudayaan, khususnya dalam pembangunan di daerah-

daerah, tidak mungkin pimpinan-pimpinan di pusat dapat merumuskan 

program-program pembangunan di daerah secara efektif tanpa 

memperhatikan informasi tentang hal-hal yang berisikan data masing-

masing daerah mengenai objek-objek yang harus diprioritaskan (Yuwono, 

1985: 3). 

Komunikasi administrasi adalah suatu proses yang mencakup 

pemindahan ide dan penyalinan ide secara cermat, dengan tujuan bersama 

secara efektif. Karena komunikasi administrasi sebagian besar 
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menyangkutmasalah manusia, maka dalam ungkapan “penyalinan ide-ide 

secara cermat” perlu ada pengertian yang sangat besar (Yuwono; 1985: 3). 

Sutarto (1991:23) mengemukakan komunikasi administrasi adalah 

rangkaian kegiatan penataan saling menyampaikan warta antar para 

pegawai dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi administrasi adalah proses penyampaian berita/ informasi 

secara timbal balik untuk menciptakan kerjasama diantara anggota 

organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan 

efisien. 

2.1.3 Unsur Komunikasi Administrasi 

Menurut Sutarto (1991:34) menyatakan bahwa unsur-unsur 

komunikasi administrasi adalah: 

a. Sumber 

 Termasuk dalam pengertian sumber adalah pembuat sandi, 

pengirim warta, sumber informasi atau komunikator yaitu pihak yang 

memiliki warta yang ingin disampaikan kepada pihak lain.  

b. Warta 

  Adalah suatu pengertian yang akan disampaikan oleh pengirim 

warta kepada penerima warta. Bahan untuk membuat warta antara lain 

huruf, angka, tanda baca, tanda hitung, kode, simbol, bunyi, warna dsb. 
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c. Saluran 

  Adalah alat untuk menyampaikan warta dari sumber warta 

kepada penerima warta. 

d. Penerima Warta 

  Adalah pihak yang memperoleh warta dari pengirim berita. 

Penerima warta dilakukan oleh seorang kelompok atau organsasai 

e. Hasil 

Komunkasi administrasi dapat menimbulkan hasil penerima 

warta menjadi bertambah/ berubah pengetahuannya. 

f. Umpan Balik  

  Adalah tanggapan/ reaksi dari penerima warta kepada pengirim 

warta. Kemudian dapat pula timbul tanggapan atau reaksi kembali dari 

pengirim warta kepada penerima warta, maka terjadilah komunikasi 

timbal balik. Adanya umpan balik inilah yang menimbulkan 

komunikasi administrasi dinamis. 

g. Lingkungan 

  Kegiatan administrasi tidak berlangsung dalam suasana vakum 

melainkan dalam suasana interaksi dengan lingkungan 

2.1.4 Peranan Komunikasi Administrasi 

Komunikasi  diperlukan untuk penyelenggaraan organisasi yang 

diatur dan diselenggarakan secara baik,  maka terwujudlah akibat positif 

yaitu: 
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a. Timbulnya kemahiran dalam pelaksanaan pekerjaan karena 

keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan 

menjadi tersedia, dan menjadi jelas pula hal-hal yang diharapkan dari 

suatu tanggung jawb. 

b. Melalui komunikasi, akan menimbulkan dorongan semangat kerja. 

Dengan komunikasi administrasi dapat dipenuhi kebutuhan-

kkebutuhan personil dalam melaksanakan tugas-tugasnya, juga dapat 

dipahami mengapa mereka bekerja dan selanjutnya dapat didorong 

antusiasmenya. 

c. Komunikasi merupakan alat yang utama bagi para personil untuk 

bekerjasama. Komunikasi membantu menyatukan organisasi dengan 

memungkinkan para personil mempengaruhi serta meniru satu dengan 

lainnya (Yuwono; 1985: 4). 

2.1.5 Bentuk Komunikasi Administrasi 

Mengenai komunikasi adminstrasi didalam suatu organisasi secara 

struktural dan berdasar ketentuan-ketentuan organisasi menurut (Yuwono; 

1985:23) komunikasi administrasi dibedakan menjadi 2 yaitu: 

a. Komunikasi formal 

Komunikasi yang terjadi diantara anggota organisasi yang 

secara tegas telah direncanakan dan ditentukan dalam struktur 

organisasi formal. 
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b. Komunikasi  informal 

Komunikasi yang terjadi diantara para anggota organisasi atas 

dasar kehendak atau hasrat pribadi. 

2.1.6 Macam-macam Komunikasi 

Yuwono (1985:25) berpendapat bahwa komunikasi administrasi 

dibagi menjadi: 

a. Komunikasi  keatas 

 Komunikasi keatas diberikan oleh para anggota organisasi 

kepada pimpinan dengan maksud untuk memberikan bahan-bahan 

keterangan yang diperlukan oleh pimpinan, agar fungsi-fungsi 

kepemimpinan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.  Komunikasi 

keatas dapat diberikan melalui macam-macam kegiatan komunikasi, 

misalnya: 

1) Pemberian laporan 

Laporan  dalam suatu organisasi dapat diartikan sebagai 

suatu bentuk penyampaian keterangan dari bawahan kepada atasan 

tentang segala hal yang bertalian dengan tugas-tugas pekerjaannya. 

Penyampaian keterangan ini dapat mempergunakan tulisan, angka-

angka, gambar-gambar. Juga dapat diberikan secara lisan. Dan 

penyampaiannya keterangan itu dapat diberikan secara ajeg yaitu 

pada waku tertentu atau secara insidental. 

2)  Pemberian Keluhan, Pendapat dan Saran 

Para anggota organsasi sebaiknya diberi kesempatan untuk 

mengajukan keluhan, pendapat dan saran mengenai bidang-bidang 
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pekerjaannya. Keluhan adalah rasa tidak puas mengenai segala hal 

yang dihadapi dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan.  

Pendapat ialah pandangan yang diungkapkan mengenai sesuatu 

persoalan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas-tugas 

pekerjaannya. Saran ialah pemikiran mengenai pemecahan masalah 

yang dihadapi dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya.  

b. Komunikasi kebawah 

Komunikasi ini diberikan oleh pimpinan kepada para anggota 

organisasi dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada 

mereka mengenai apa yang harus mereka kerjakan dalam 

kedudukannya sebagai anggota organisasi. Pemberian pengertian ini 

dapat dijalankan melalui macam-macam kegiatan misalnya: 

1) Pemberian Petunjuk 

Petunjuk ialah keterangan-keterangan pimpinan yang 

menjadi dasar pegangan para personil pembantu dalam 

menyelenggarakan tugas-tugas pekerjaan didalam organisasi. 

Petunjuk-petunjuk pimpinan hendaknya meliputi bidang-bidang 

operasional maupun penunjang dan mencangkup baik aspek- aspek 

organisatoris maupun teknis penyelenggaraannya.  

2) Pemberian Keterangan Umum  

Dalam konsepsi-konsepsi mengenai kepemimpinan 

digambarkan bahwa pemimpin yang baik ialah yang dapat 

berfungsi sebagai pusat hidup dan aktivitas yang positif dalam 

organisasi yang dipimpinnya, 
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Pemimpin itu melakukan kegiatan-kegiatan untuk dapat 

memanfaatkan kesempatan menemukan kemungkinan 

perkembangan dan mempercepat masa datang organisasi yang 

lebih baik.  

Untuk dapat mewujudkan fungsi tersebut diatas personil-

personilnya harus disiapkan supaya terdapat gambaran yang sama 

akan kemungkinan langkah-langkah tindakan yang akan diambil 

oleh pimpinan. Guna mencapai sasaran inilah maka pimpinan 

organisasi berkewajiban memberikan keterangan keterangan umum 

yang sifatnya umum akan tetapi mempunyai prospek efek 

mempercepat menggandakan tujuan organisasi. 

Supaya pemberian keterangan umum cocok dengan tujuan 

diatas maka pimpinan organisasi mengintersipkan pemasukkan 

pengetahuan-pengetahuan umum yang ada hubungan dengan 

pengetahuan dalam bidangnya serta mengintensipkan pengawasan 

pelaksanan tugas-tugas organisasi. 

Berdasarkan jalan pikiran diatas, maka diharapkan 

pimpinan organisasi, disamping memberikan petunjuk-petunjuk 

jugan memberikan pula tambahan pengetahuan-pengetahuan umum 

dalam bidang apapun yang dipandang perlu.   

3) Pemberian Perintah  

 Menurut konsepsi modern maka pemberian perintah dalam 

organisasi yang rapi dan teratur baik harus terlepas sama sekali dari 
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keadaan atau hubungan perorangan. Perintah adalah fakta 

fungsional tidak bersifat pribadi, artinya perintah itu haruas jelas 

menyebutkan tugas atau kewajiban apa yang harus dilakukan. 

4) Teguran 

Teguran ialah komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan 

untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan atau kekurangan-

kekurangan yang ada pada para anggota organisasi dalam 

organisasi dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaannya. Dalam 

memberikan teguran ini seorang pemimpin hanya sebagai alat 

organisasi saja yaitu untuk menjamin kelancaran jalannya 

organisasi. Karena itu harus dilakukan seobyektif mungkin dan 

jangan sampai sentimen pribadi dibawa serta. 

Efek yang diharapkan dari pemberian teguran ialah agar par 

pegawai yang ditegur merasa dengan insyaf kalau melakukan 

kesalahan dan menginsyafi pula apa yang seharusnya diperbuat. 

5) Pemberian Penghargaan atau Pujian. 

Pujian dapat diberi makna sebagai komunikasi pimpinan 

untuk memberikan penghargaan kepada para anggota organisasi 

yang telah menjalankan tugas-tugas pekerjaannya melebihi 

standard kerja yang telah ditentukan. Kata-kata pujian yang tepat 

merupakan salah satu alat memperbaiki administrasi. Dengan 

adanya kata-kata pujian dapat menambah semangat kerja anggota 
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organisasi yang bersangkutan dan mendorong prestasi kerja 

anggota organisasi lain yang kurang prestasinya.  

c.   Komunikasi administrasi mendatar 

Komunikasi mendatar dilakukan antara para pejabat dalam 

organisasi yang mempunyai kedudukan sederajat. Komunikasi 

mendatar dapat dilakukan dengan review dan mengadakan rapat 

kerja.  

  Kurang perhatian dalam pelaksanaan komunikasi mendatar 

akan menimbulkan masalah. Dengan kelancaran dalam komunikasi 

mendatar, akan terjamin koordinasi yang baik dalam organisasi. 

Koordinasi diperlukan untuk mencegah tendensi-tendensi yang 

berupa gerak pemisah, saling bertabrakan, maupun kekosongan 

perhatian mengenai suatu hal diantara pejabat organisasi. 

2.1.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Komunikasi 

Administrasi 

 Komunikasi administrasi dikatakan efektif jika mampu 

merealisasikan misi komunikasi.  Sehingga akan menimbulkan akibat-

akibat positif dalam dunia kerja. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas komunikasi administrasi Menurut Yuwono 

(1985; 7) antara lain : 

a. Kualitas Komunikator 

Komunikator merupakan faktor penting dalam komunikasi 

administrasi. Kualitas komunikator ialah sifat-sifat yang menimbulkan 
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kepercayaan para penerima berita (komunikan). Kualitas komunikator 

menyangkut kemampuan berpikir dan bermental baik (Yuwono; 1985: 

8). 

b. Teknik Komunikasi 

Teknik komunikasi pada hakekatnya menyangkut data 

komunikasi dan penyampaian informasi. Efektifitas  suatu komunikasi 

sangat tergantung kepada bermanfaat tidaknya data yang 

dikomunikasikan. Kegagalan komunikasi akan terjadi jika anggota 

organisasi menyampaikan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan data 

yang sebenarnya, entah itu dikebiri, diputarbalikkan atau ditambahi 

sehingga mempunyai makna yang sangat berbeda (Yuwono; 1985: 8). 

c. Media Komunikasi 

Komunikasi dalam organisasi aparatur pemerintah dapat 

mempergunakan media, dapat pula tanpa media. Kalau tanpa media 

lazim disebut komunikasi primer, sedang jika mempergunakan media 

disebut komunikasi sekunder. Komunikasi primer dipergunakan 

dengan pertimbangan utama untuk maksud hubungan kerja yang 

harmonis, sedang komunikasi sekunder digunakan dengan 

pertimbangan-pertimbangan efisiensi (Yuwono; 1985: 15). 

d. Saluran Komunikasi 

Adalah alat untuk menyampaikan warta dari sumber warta 

kepada penerima warta. Dalam suatu organisasi saluran komunikasi 

harus diatur dan dirumuskan dengan sebaik-baiknya dan selanjutnya 
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diberitahukan para anggota organisasi untuk dijadikan pedoman dalam 

komunikai. Saluran komunikasi pada umumnya mengikuti struktur 

organisasi formal yang bertingkat-tingkat. Namun selain berdasarkan 

struktur, komunikasi dapat menempuh cara lain, misalnya karena ada 

peraturan-peraturan atau policy-policy dari pimpinan yang mengatur 

saluran komunikasi. 

e. Iklim Komunikasi 

Iklim komunikasi adalah suasana komunikasi yang diciptakan 

oleh pola hubungan antara pribadi yang berlaku disitu. Secara umum 

dapat dikatakan bahwa suasana komunikasi yang baik ialah suasana 

yang bersih dari prasangka-prasangka yang subyektif, perasaan 

golongan atau kedaerahan. Suasana yangbaik tersebut akan membantu 

efektifitas komunikasi (Yuwono; 1985: 18). 

f. Komunikan (communicatee) 

Di samping persyaratan-persyaratan tertentu yang harus 

dimiliki oleh komunikator, maka diperlukan pula persyaratan-

persyaratan pada komunikan agar supaya pelaksanaan komunikasi 

administrasi dapat berjalan efektif dan efisien. 

Berdasarkan teori diatas, maka yang dimaksud komunikasi 

administrasi dalam penelitian ini adalah proses yang mencakup 

pemindahan ide dan penyalinan ide secara cermat, dengan tujuan bersama 

secara efektif pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
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Karanganyar. Dengan indikator yang digunakan yaitu; komunikasi keatas, 

komunikasi kebawah dan komunikasi mendatar (Yuwono; 1985: 25). 

2.2. Pengawasan Melekat 

2.2.1 Pengertian Pengawasan 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengawasan 

harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui 

pengawasan dapat dilakukan penilaian apakah suatu entitas telah 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara hemat, 

efisien, dan efektif, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah 

ditetapkan, dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, melalui 

pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan 

efektivitas pelaksanaan kegiatan. Informasi tersebut dapat digunakan 

untuk penyempurnaan kegiatan dan pengambilan keputusan oleh 

pimpinan. 

Pengawasan atas penyelenggaraan organisai pemerintahan 

diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan 

berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap penyelenggaran 

pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui : 
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2.2.2 Pengawasan Melekat 

Pengawasan melekat adalah pengawasan secara langsung 

dilaksanakan pimpinan terhadap bawahannya tanpa dibantu oleh perangkat 

khusus untuk itu, yang pada hakekatnya adalah pengawasan yang 

dilakukan oleh setiap atasan terhadap bawahannya disemua tingkatan atau 

eselon agar pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku bagi setiap jenis 

kegiatan kerja dilaksanakan sebagaimana mestinya (Suyamto, 1987:16).  

Menurut Supriyono (1995:160) pengawasan melekat adalah 

pengawasan langsung yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya 

dalam usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan 

tugas-tugas umum pemerintahan.  

Menurut Hadari Nawawi (1993:8) pengawasan melekat adalah 

proses pemantauan, pemeriksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara 

berdaya  dan berhasil guna oleh pimpinan unit/ organisasi kerja terhadap 

fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja dilingkungan masing-

masing, agar secara terus menerus berfungsi secara maksimal dalam 

melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan yang telah 

dirumuskan sebelumnya. 
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Pengawasan melekat atau built in control merupakan pengawasan 

yang diwujudkan dalam berbagai upaya yang terjalin dalam tata laksana 

kegiatan yang dilakukan organisasi. Pengawasan ini secara keseluruhan 

menyatu dengan sistem manajemen dalam suatu organisasi. Pengawasan 

melekat telah diatur secara khusus dalam Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengawasan Melekat. 

Pengawasan melekat dapat dilakukan antara lain melalui pengawasan 

atasan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja yang 

berada dibawahnya.  

Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat ditarik suatu 

pengertian baru, bahwa pengawasan melekat adalah pangawasan yang 

dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya dalam usaha untuk 

menciptakan suasana kerja yang mendukung pencapaian tujuan secara 

maksimal sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. 

2.2.3 Tujuan Pengawasan Melekat 

Dalam intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 menyatakan: tujuan 

pengawasan melekat adalah terciptanya kondisi yang mendukung 

kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum  pemerintah dan 

pembangunan, kebijakan, rencana dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yang  dilakukan oleh atasn langsung. (Supriyono1995:160) 

Dengan demikian pengawasan dilaksanakan tidak hanya sesudah 

kegiatan tetapi dilakukan sejak kegiatan dimulai sehingga dapat tercipta 

suatu kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan dalam 
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pelaksanaan tugas. Sejalan dengan itu Hadari Nawawi (1993:21) 

menyatakan bahwa: tujuan pengawasan melekat adalah untuk mencegah 

secara dini terjadinya masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, 

pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya dilingkungan aparatur 

pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan 

pembangunan.  

Dalam pelaksanaanya sehari-hari berarti juga pengawasan melekat 

bertujuan agar atasan langsung atau pejabat pimpinan lainnya langsung 

mengetahui kegiatan nyata tentang setiap aspek dan permasalahan dalam 

pelaksanaan tugas bawahannya di lingkungan organisasinya/ unit kerja 

masing-masing. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengawasan 

melekat, baik preventif maupun represif dapat ditiadakann atau setidak-

tidaknya dapat dikurangi kebocoran-kebocoran, penyelewengan-

penyelewengan yang dapat menggagalkan pembangunan. 

2.2.4 Syarat-syarat dalam Proses Pengawasan 

Pimpinan mempunyai peran penting dalam proses pengawasan. 

Untuk menciptakan kondisi yang baik dari pengawasan melekat maka 

pimpinan sebelum melakukan pengawasan harus memperhatikan syarat-

syarat: 

a. Menentukan standar pengawasan yang baik dan dapat dilaksanakan. 

b. Menghindarkan adanya tekanan, paksaan yang menyebabkan 

penyimpangan dari tujuan pengawasan itu sendiri. 
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c. Melakukan koreksi rencana yang dapat digunakan untuk mengadakan 

perbaikan serta penyempurnaan rencana yang akan datang.   

2.2.5 Sasaran Pengawasan Melekat 

Sesuai dengan tujuan pengawasan melekat  yaitu membantu 

terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran  dan ketetapan 

pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan, kebijakan 

rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sasaran 

dari pengawasan melekat adalah: 

a. Meningkatkan disiplin serta prestasi kerja dan pencapaian sasaran 

pelaksanaan tugas. 

b. Menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang.  

c. Menekan hingga  sekecil mungkin kebocoran dan pemborosan 

keuangan negara dan segala bentuk pungutan liar. 

d. Mempercepat penyelesaian perijinan dan peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat. 

e. Mempercepat pengurusan pegawai sesuai ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku. (Deppen, 1990:52) 

2.2.6 Sarana Pengawasan Melekat 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari pengawasan melekat, 

Inpres No 1 Tahun 1989 sebagai pedoman bagi Kantor Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, maka pimpinan dapat 

melaksanakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya dilakukan 
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melalui sarana pengawasan melekat. Menurut Supriyono (1995: 162) 

sarana pengawasan melekat meliputi : 

a. Struktur organisasi 

Struktur organisasi menempatkan seseorang menjadi pimpinan 

sehingga harus terus menerus memantau, memeriksa dan 

mengevaluasi. Dengan struktur organisasi yang baik memberikan 

kejelasan mengenai pembagian tugas, fungsi, wewenang, 

tanggungjawab, serta hubungan antar satu unit organisasi dengan 

lainnya. Pengawasan melekat harus dilakukan secara berjenjang oleh 

setiap atasan langsung terhadap tingkat efisiensi. Dengan adanya 

struktur organisasi yang jelas maka volume kerja yang maksimal dapat 

terwujud. 

b. Kebijakansanaan pelaksanaan 

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit 

kerja wajib menyusun kebijakan pelaksanaan sebagai pegangan bagi 

setiap pelaksana dalam instansi atau unit kerjanya. Kebijaksanaan yang 

baik tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi. 

Ini berarti dalam pembuatan kebijaksanaan mempunyai beban untuk 

mengawasi pelaksanaannya. Agar pelaksanaan dan penyelesaian 

tugasn berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis maka diperlukan 

pengendalian diri dari pimpinan agar tidak menyalahgunakan 

wewenang dalam membuat kebijaksanaan  dan mengakibatkan 

penyimpangan usaha pencapaian tujuan.  
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c. Rencana Kerja 

Rencana kerja digunakan pimpinan untuk memberikan 

kejelasan tentang tujuan, sasaran, cara pelaksanaannya, waktu, dan 

sumber-sumber yang diperlukan. Dalam penyusunan rencana kerja 

harus memperhatikan persyaratan dan pembatasan dari instansi yang 

lebih tinggi serta memperhatikan keterbatasan organisasi.  

d. Prosedur Kerja 

Prosedur kerja digunakan oleh pimpinan dalam mengatur 

mekanisme pembagian kerja dan pelaksanaan pekerjaan pada setiap 

kegiatan prosedur kerja yang jelas dan efektif akan dapat mengurangi 

terjadinya keluhan dalam kerja.  

e. Pencatatan hasil kerja dan pelaporan 

Pencatatan hasil kerja dan pelaporan disusun untuk 

memberikan kejelasan tentang semua informasi pelaksanaan tugas 

yang baik menyangkut kemajuan maupun hambatan-hambatan untuk 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Pencatatan hasil kerja dan 

pelaporan disusun sesuai dengan peringkat pertanggungjawaban dan 

menunjukkan tanggung jawab dimasing-masing tingkat. Dengan 

pencatatan hasil kerja dan pelaporan harus menunjukkan perbandingan 

antara rencana dengan pelaksanaannya. Seperti yang dikemukakan 

oleh Hadari Nawawi (1993:56) pencatatan dapat diartikan sebagai cara 

pengendalian dalam pendayagunaan sumber daya dalam melaksanakan 

tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan, terutama berupa 
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sumber finansial untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam 

upaya mencapai tujuan negara.  

f. Pembinaan personil 

Pembinaan personil bertujuan agar pimpinan dapat 

memberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada orang yang 

mampu melaksanakannya. Dengan tujuan itu diharapkan produktivitas 

kerja dapat meningkat. Dalam kegiatan pembinaan personil secara 

otomatis terdapat fungsi pengawasan melekat yang bermaksud untuk 

memisahkan personil yang berkualitas baik dari yang berkualitas  

rendah dalam pekerjaan. Fungsi ini dapat dilanjutkan dengan usaha 

melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan, semangat, 

gairah kerja serta disiplin kerja. 

g. Formulir dan alat kerja yang standar  

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan 

pelaksanaan pengawasan melekat hendaknya digunakan formulir dan 

alat kerja yang standar. 

Berdasarkan teori diatas, yang dimaksud pengawasan melekat 

pada penelitian ini adalah proses pemantauan, pemeriksanaan dan evaluasi 

yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan kantor 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar terhadap 

fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja dilingkungan masing-

masing, agar secara terus menerus berfungsi secara maksimal dalam 

melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan yang telah 
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dirumuskan. Pada variabel pengawasan melekat menggunakan indikator; 

struktur organisasi, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja, prosedur 

kerja, pencatatan hasil kerja dan pelaporan, pembinaan personil, serta  

formulir dan alat kerja yang standar (Supriyono: 1995: 162). 

2.3. Efisiensi Kerja 

2.3.1 Pengertian Efisiensi Kerja 

Istilah efisiensi berasal dari perkataan latin eficere artinya dalam 

bahasa Inggris to effect kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

ialah menghasilkan, mengadakan, menjadikan. Istilah efficere ini 

kemudian menjadi efficiency dalam bahasa Inggris  dan diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia dalam bentuk yang sama dengan asal dari bahasa 

Inggris efisiensi.  

Menurut The Liang Gie (1992:171) efisiensi kerja adalah suatu 

asas dasar tentang perbandingan terbaik antara usaha dengan hasilnya. 

Ibnu Syamsi (1994:7) berpendapat bahwa yang dimaksud efisiensi adalah 

perbandingan yang terbaik antara pengorbanan yang diberikan dengan 

hasil yang  dicapai. 

Dari berbagai pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

efisiensi kerja merupakan perwujudan  dari cara-cara kerja yang 

memungkinkan  tercapainya perbandingan terbaik antara usaha dan hasil 

yaitu cara kerja yang efisien. 
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2.3.2 Pengukuran Efisiensi 

Dalam kaitannya dengan pengukuran efisiensi kerja. The Liang Gie 

(1992:171-172) mengemukakan bahwa: perbandingan terbaik dalam kerja 

itu dapat ditinjau dari dua segi yakni segi sumber usaha dan segi hasil 

kerja. 

a. Dari segi sumber usaha: 

Suatu kerja dikatakan efisien bilamana sesuatu hasil kerja 

tertentu yang diharapkan benar-benar tercapai dengan mempergunakan 

berbagai unsur kegiatan yang paling sedikit. 

b. Dari segi hasil kerja: 

Suatu kerja dikatakan efisien bilamana dengan mempergunakan 

sumber usaha tertentu  yang tersedia sungguh-sungguh menghasilkan 

tujuan kegiatan yang paling banyak. Hasil kerja yang tercapai itu dapat 

diukur menurut jumlahnya atau mutunya atau kedua-duanya. 

Untuk kegiatan yang tidak menghasilkan barang misalnya dalam 

bidang pemerintahan, Mr Sharp seperti yang dikutip dan diterjemahkan 

oleh Soewarno Handayaningrat (1990:16) memberikan suatu cara 

pengukuran efisiensi kerja sebagai berikut: 

Di dalam pemerintahan efisiensi diukur dalam arti penghematan 

dari suatu kegiatan (economy of operation), yaitu apabila pekerjaan telah 

diselesaikan dengan baik, dengan biaya seminimal mungkin. Di samping 

itu efisiensi pada pekerjaan pemerintahan dapat diukur berdasarkan atas 
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penerapan dari pengujian secara pragmatis untuk setiap kegiatan (applying 

pragmatic test to each of its operation) 

Dijelaskan disini bila organisasi bersifat niaga maka motivasi 

efisiensi itu ialah berupa keuntungan baik untuk perusahaan maupun 

dirinya. Berbeda pada bidang pemerintahan, motivasi untuk efisiensi 

adalah tergantung daripada orang atau pejabat atau aparaturnya misalnya 

adanya kenaikan pangkat, adanya kenaikan gaji, promosi dalam jabatan 

baru, fasilitas rumah dinas, transpor dan sebagainya. Inilah  

2.3.3 Pengukuran Unsur Usaha atau Sumber Kerja 

Menurut The Liang Gie (1992:173), dalam mencapai perbandingan 

terbaik dilihat dari sudut usaha diperlukan sedikitnya lima unsur kerja 

untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan, yaitu  pikiran (termasuk 

rohani), jasmani, waktu, ruang dan material (termasuk uang). Lebih lanjut 

The Liang Gie (1992:174) mengemukakan, dilihat dari segi usaha yang 

meliputi lima unsur tersebut, maka dapat dirumuskan lebih konkrit bahwa 

suatu cara bekerja yang efisien adalah cara yang tanpa sedikitpun 

mengurangi hasil yang hendak dicapai meliputi: 

a. Cara yang paling mudah (tidak sulit akibat banyak memakai pikiran) 

b. Cara yang paling ringan (tidak memerlukan banyak tenaga manusia) 

c. Cara yang paling cepat (tidak lama akibat memakan banyak waktu) 

d. Cara yang paling dekat (tidak jauh jaraknya dan menghamburkan 

ruang kerja) 

e. Cara yang paling murah (tidak mahal akibat terlampau boros 

penggunaan benda maupun uang) 
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2.3.4 Penerapan Efisiensi dalam Kantor 

The Liang Gie (1992:178) mengemukakan dengan adanya lima 

unsur usaha atau sumber kerja maka pelaksanaan efisiensi pada macam-

macam kerja digolongkan menurut penggunaan masing-masing sumber 

kerja itu adalah sebagai berikut: 

a. Penggunaan Pikiran – untuk mencapai cara termudah 

Penyelesaian pekerjaan didasarkan pada prosedur yang jelas 

sehingga dapat menjadi rangkaian yang lancar dan mengikuti aliran 

pekerjaan menurut urutan yang tepat. Untuk mempermudah 

menyelesaikan pekerjaan yang  mempunyai sifat yang berlainan 

digolongkan secara jelas. Dalam mencapai cara yang termudah dalam 

pelaksanaan pekerjaan dan menggunakan pikiran yang minimal, 

diperlukan penataan yang baik agar dapat tercapai efisiensi  dalam 

pekerjaan dan tidak membuang sumber daya yang ada dengan percuma  

b. Penggunaan Tenaga – untuk mencapai cara yang teringan 

Dalam setiap pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan 

tenaga jasmani sebisa mungkin dilaksanakan secara produktif sehingga 

memberikan hasil tertentu dan tidak ada tenaga yang terbuang sia-sia. 

Ini berarti pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan anggota 

badan ditata dengan baik agar pegawai dalam melaksakan tugasnya 

tidak sering mondar-mandir dalam menyelesaikan tugasnya. Dengan 

demikian efisiensi berlaku untuk semua pekerjaan yang berkaitan 

dengan penggunaan tenaga. 
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c. Penggunaan Waktu – untuk mencapai cara tercepat 

Setiap pekerjaan yang berkaitan dengan waktu penyelesaian 

direncanakan dengan baik sehingga tidak pekerjaan yang tertunda, 

terlambat atau terbengkalai. Penggunaan waktu kerja harus selalu 

produktif artinya tidak ada waktu yang tanpa memberikan suatu hasil 

kerja betapapun kecilnya. Efisiensi waktu dalam setiap pekerjaan 

dijadikan pedoman dalam setiap pekerjaan. 

d. Penggunaan Ruang – untuk mencapai cara terdekat 

Penataan ruang kerja sangat diperlukan dalam setiap organisasi 

karena dengan ruang kerja yang tertata rapi maka karyawan dalam 

melakukan pekerjaan tidak banyak mondar-mandir dalam 

menggunakan peralatan kantor. Selain itu lalu lintas informasi 

menempuh jarak yan terpendek dengan menghapuskan perjalanan yang 

tidak perlu, dalam menyelesaikannya. Benda-benda yang tidak 

dipergunakan lagi, hendaknya dibuang sehingga tidak memakan 

tempat dalam ruang kantor. Ini berarti setiap pekerjaan yang berkaitan 

dengan ruangan harus selalu didasarkan pada efisiensi kerja. 

e. Penggunaan Benda - untuk mencapai cara termurah 

Dalam menyelesaikan pekerjaan tidak bisa lepas dari 

penggunaan peralatan kantor baik mesin-mesin kantor maupun benda-

benda lainnya. Agar tercapai efisiensi  dalam penggunaan benda 

kantor, maka setiap penggunaan dan pembelian benda kantor harus 

didasarkan pada kebutuhannya dan manfaat yang akan diberikan. 
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Dengan demikian tidak akan banyak membuang uang dengan sia-sia 

dan cara termurah dalam penggunaan benda kantor akan mudah 

tercapai dari segi efisiensi yang dilihat dari segi usaha dan hasil. 

Berdasarkan teori diatas, yang dimaksud efisiensi kerja dalam 

penelitian ini adalah perbandingan terbaik antara usaha dengan hasil yang 

dicapai pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Karanganyar. Indikator yang digunakan dalam variabel ini adalah 

penggunaan pikiran, penggunaan tenaga, penggunaan waktu, penggunaan 

ruang, dan penggunaan benda (The Liang Gie: 1992: 178). 

2.4. Kerangka Pikir 

Keberhasilan suatu organisasi dalam mewujudkan tercapainya tujuan 

organisasi secara efisien tergantung kepada berbagai macam faktor. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi efisiensi adalah komunikasi administrasi dan 

pengawasan melekat. Komunikasi administrasi dibutuhkan, karena semua orang 

dalam dunia kerja sangat membutuhkan informasi. Kebutuhan informasi tidak 

hanya dirasakan oleh para pemimpin pada berbagai jenjang, tapi juga sampai 

kepada para petugas, mereka dapat bekerja dengan baik jika mendapat informasi 

yang memadai (Yuwono,1985: 2). 

Dengan komunikasi administrasi dari atasan ke bawahan, maka akan 

timbul kemahiran dalam pelaksanaan pekerjaan atau efisiensi kerja pegawai. 

Komunikasi mampu menumbuhkan motivasi bagi para pegawai, menumbuhkan 

rasa ingin tahu, dan mampu menjalin kerjasama antara pegawai. Sehingga dengan 

komunikasi administrasi akan tercipta efisiensi kerja dalam organisasi tersebut. 
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Pengawasan melekat atau built in control merupakan pengawasan yang 

diwujudkan dalam berbagai upaya yang terjalin dalam tata laksana kegiatan yang 

dilakukan organisasi. Pengawasan ini secara keseluruhan menyatu dengan sistem 

manajemen dalam suatu organisasi. Jika pelaksanaan kerja dalam suatu kantor 

pemerintahan telah memperhatikan komunikasi administrasi dan pengawasan 

melekat, maka efisiensi kerja akan tercapai.  Berdasarkan teori diatas, maka 

kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 
Kerangka Berpikir. 

Komunikasi administrasi 
(X1)  

1. Komunikasi  keatas 
2. Komunikasi  kebawah 
3. Komunikasi  mendatar 
(Yuwono; 1985:25) 

Pengawasan Melekat 
(X2) 

1. Struktur organisasi 
2. Kebijakansanaan 

pelaksanaan 
3. Rencana Kerja 
4. Prosedur Kerja 
5. Pencatatan hasil kerja 

dan pelaporan 
6. Pembinaan personil 
7. Formulir dan alat kerja 

yang standar  
(Supriyono, 1995: 162) 

Efesiensi Kerja 
(Y) 

1. Penggunaan pikiran 
2. Penggunaan Tenaga 
3. Penggunaan Waktu 
4. Penggunaan Ruang 
5. Penggunaan Benda 
(The Liang Gie, 1992:178) 
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2.5. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Ada pengaruh komunikasi administrasi terhadap efisiensi kerja. 

H2 : Ada pengaruh pengawasan melekat terhadap efisiensi kerja. 

H3 :Ada pengaruh komunikasi administrasi dan pengawasan melekat terhadap 

efisiensi kerja. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi  

Populasi diartikan pula merupakan keseluruhan wilayah, individu, obyek, 

gejala atau peristiwa untuk mana generalisasi suatu kesimpulan dikenakan 

(Arikunto, 2002 : 108).  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 100 orang 

yang tidak termasuk pegawai yang menempati posisi sebagai seorang Kepala 

Dinas dan 6 orang Kepala bagian. Sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini 

adalah 93 orang pegawai. Dalam penelitian ini semua populasi akan dijadikan 

responden, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi  dengan teknik 

sampel sensus.  

Tabel 3.1 daftar jumlah pegawai  

No Jabatan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

Kepala Dinas 

Kepala Bagian/ Kepala Sub Dinas 

Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian 

Staf PU Bagian/ Seksi 

- Perencanaan 

- Keuangan 

- Pendidikan Menengah 

1 

6 

24 

 

5 

7 

10 
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- Tenaga Kependidikan 

- TK/ SD 

- Dikluseporabud  

- Pendidikan Agama 

- Kepegawaian  

- Umum dan Perlengkapan 

10 

9 

11 

4 

4 

9 

Sumber bagian TU 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian yang bervariasi atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002 : 93). Selain itu variabel 

merupakan konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Variabel dalam 

penelitian ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi obyek 

pengamatan penelitian dan sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau 

gejala yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi  variabel penelitian 

adalah : 

Tabel 3.2 Variabel, Definisi Operasional dan Indikator Penelitian 

No. Variabel Definisi Operasional Indikator Jenis 
Data 

1. Komunikasi 
Administrasi 

Komunikasi administrasi 
yaitu proses penyampaian 
berita yang terjadi dalam 
suatu usaha kerjasama 
sekelompok orang untuk 
mencapai tujuan tertentu 

- Komunikasi keatas 

- Komunikasi 
kebawah 

- Komunikasi 
mendatar 

Ordinal 

2. Pengawasan 
Melekat 

Perngawasan melekat 
yaitu pengawasan 
langsung yang 
dilakukan oleh atasan 

- Struktur organisasi 
kebijakansanaan 
pelaksanaan 

Ordinal 
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terhadap bawahannya 
dalam usaha untuk 
meningkatkan efisiensi 
dan efektifitas 
pelaksanaan tugas-tugas 
umum pemerintahan. 

- Rencana kerja 

- Prosedur kerja 

- Pencatatan hasil 
kerja dan pelaporan 

- Pembinaan personil  

- Formulir dan alat 
kerja yang standar 

3. Efisiensi 
Kerja 

Variabel terikat yaitu 
variabel yang 
dipengaruhi suatu 
gejala. Dalam penelitian 
ini yang menjadi 
variabel terikat adalah 
efisiensi kerja. 

- Penggunaan pikiran 

- Penggunaan tenaga  

- Penggunaan waktu 

- Penggunaan ruang 

- Penggunaan benda 

Ordinal 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang tepat sangat penting, karena menentukan baik 

buruknya suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan usaha untuk 

memperoleh bahan-bahan keterangan serta kenyataan yang benar-benar nyata dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1) Metode Observasi 

Adalah cara pengumpulan data menggunakan mata tanpa alat standar 

lain untuk keperluan tsb. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data atau 

informasi yang diperlukan khususnya mengenai variabel komunikasi 

administrasi dan variabel  pengawasan melekat.  

2) Metode Kuesioner atau Angket 

Adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 
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atau hal-hal yang dia ketahui (Arikunto, 2002:128). Angket dalam penelitian 

ini digunakan untuk mengambil data komunikasi administrasi, pengawasan 

melekat dan efisiensi kerja.  

3) Metode Dokumentasi 

Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda dan sebagainya. (Arikunto, 2002:206). Dalam penelitian ini metode 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang jumlah pegawai 

dan daftar presensi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Karanganyar serta memperoleh data dari buku-buku perpustakaan/ tulisan-

tulisan lain yang mendukung penelitian. 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

a. Validitas  

Validitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2002:146). Untuk menguji kesahihan 

dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa butir dengan 

mengkoreliskan skor-skor yang ada dengan skor-skor total. Skor-skor pada 

butir dianggap sebagai nilai X dan Y, kemudian rumus yang digunakan :  

( )( )
( ){ } ( ){ }2222 ∑∑∑∑

∑∑∑
−−

−
=

YYNXXN

YXXYN
Rxy  

Keterangan: 

X = Skor item soal tertentu 

Y = Skor total 

N = Jumlah responden uji coba (Arikunto, 1998:162) 

Item dinyatakan valid apabila rxy > r tabel. 
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Berdasarkan hasil uji validitas diketahui semua butir soal valid, sehingga 

dapat digunakan untuk penelitian.  

b. Reliabilitas 

Dalam menghitung reliabilitas dalam penelitian menggunakan rumus Alpha 

yaitu : 

( ) ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

= ∑
2

1

2

11 1
1 σ

σ b

k
Kr  

Keterangan : 

r11  = Reliabilitas instrumen 

K  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
2

bσ∑  = Jumlah varians butir 

2
1σ  = varians total   (Arikunto, 2002: 171) 

Berdasarkan rumus diatas maka hasil perhitungan reliabilitas angket 

dapat diperoleh r11 untuk X1 sebesar 0.755, untuk X2 sebesar 0,635 dan untuk 

Y sebesar 0.687. Dengan n sebesar 20 diperoleh rtabel sebesar 0.44 karena 

semua variabel diperoleh rhitung  > rtabel  maka dapat disimpulkan bahwa angket 

penelitian reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian.  

3.5 Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka dilakukan 

pengolahan data hasil penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dalam 

penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:   

1) Analisis Deskriptif Persentase 

Metode analisa deskriptif digunakan untuk mengetahui dan 

menganalisis data mengenai variabel komunikasi administrasi, pengawasan 

melekat, dan efisiensi kerja. Langkah-langkah yang ditempuh dalam 
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penggunaan teknik analisis ini adalah dengan menggunakan langkah sebagai 

berikut : 

a) Membuat tabel distribusi jawaban angket  

b) Menentukan skor jawaban dengan ketentuan skor yang telah ditetapkan. 

c) Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden 

Untuk mengetahui secara tepat tingkat persentase skor jawaban 

digunakan rumus sebagai berikut: 

%100
N
n% x=  

keterangan: 

n  = nilai yang diperoleh 

N = jumlah seluruh nilai 

(Ali, 1992:18) 

2) Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model 

regresi yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini memenuhi 

asumsi klasik atau tidak, pada evaluasi ekonometrika menggunakan pengujian 

sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi, dependent 

variable dan independent variable keduanya mempunyai distribusi data 

normal atau mendekati normal. Mendeteksi dengan melihat penyebaran data ( 

titik ) pada sumbu diagonal dari grafik normal P-P Plot. 

b. Uji Multikolinearitas 
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Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi antar variabel independen di dalam model regresi. Apabila 

terdapat multikolinearitas di dalam model, maka kesalahan estimasi yang 

dihasilkan oleh model cenderung besar. Untuk menguji ada tidaknya 

multikolinearitas di dalam model penelitian ini, akan digunakan 

pengukuran Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Nilai cut-off 

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah 

nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10.(Imam Ghozali 

2005:92). 

c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah adanya korelasi antar anggota sampel yang 

diurutkan berdasar waktu. biasanya muncul pada observasi yang 

menggunakan data timeseries. (Algifari 2000:88). 

Pada data crossection, masalah auto korelasi relatif jarang terjadi 

karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu 

(kelompok yang berbeda). (Imam Ghozali 2005:96).  

Algifari (2000:88) menjelaskan dampak dari adanya autokorelasi 

dalam model regresi yaitu, model regresi yang dihasilkan tidak dapat 

digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel 

independen tertentu. Untuk menguji ada tidaknya outokorelasi dalam 

model regresi, penulis menggunakan uji autokorelasi Durbin-Watson (DW 

test) yang diterangkan melalui Tabel Autokorelasi berikut: 
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Tabel 3.2 Tabel Autokorelasi 
DW Kesimpulan 

<1,08 Ada autokorelasi 
1,08 s.d 1,66 Tanpa kesimpulan 
1,66 s.d 2,34 Tidak ada autokorelasi 
2,34 s.d 2,92 Tanpa kesimpulan 

>2,92 Ada autokorelasi 
     Sumber : Algifari (2000:89) 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Salah satu syarat regresi berganda adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Yang diharapkan adalah terjadinya homokedastisitas 

(Umar, 2003 : 155). Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi 

ada tidaknya heteroskedastisitas itu dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi dengan residualnya. 

3) Teknik Analisis Regresi Linear Berganda 2 Prediktor.  

Teknik menghitung koefisien regresi yang dilakukan dengan menentukan 

persamaan garis regresi digunakan rumus : 

Y = a0 + a1X1 + a2X2 

dimana :  

Y  = Kriterium  

a0  = Bilangan konstanta  

a1  = Bilangan koefisien prediktor X1 

a2  = Bilangan koefisien prediktor X2 

X1  = Variabel bebas (komunikasi administrasi) 

X2  = Variabel bebas (pengawasan melekat) 
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(Sudjana, 1996 : 347) 

4) Uji Hipotesisi  

a. Uji Simultan  

Untuk mengetahui pengaruh komunikasi administrasi dan pengawasan 

melekat terhadap efisiensi kerja digunakan uji F dengan rumus : 

F = 
)1/(

/
−− KNJK

KJK

res

reg   (Sudjana, 1996 : 355) 

Dimana : 

JKreg = jumlah kuadrat regresi 

JKres = jumlah kuadrat residu 

b. Uji Parsial 

Untuk mengetahui pengaruh komunikasi administrasi dan pengawasan 

melekat secara parsial terhadap efisiensi kerja pegawai digunakan uji t 

dengan rumus : 

t1 = 
2

12

12

1 y

y

r

KNr

−

−
 

t2 = 
2

21

21

1 y

y

r

KNr

−

−
  (Sudjana, 1996 : 380) 

Dimana :  

N = Jumlah populasi 

K = Jumlah variabel 
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c. Koefisien Determinasi 

Menentukan besarnya pengaruh antara komunikasi administrasi dan 

pengawasan melekat terhadap efisiensi kerja pegawai. Untuk mengukur 

derajat hubungan antara 3 variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu komunikasi administrasi, pengawasan melekat dan efisiensi kerja 

digunakan rumus sebagai berikut: 

R2 = 
∑ 2y
JKreg     

(Sudjana, 1996 : 383) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian  

Sebelum tahun 1975 Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar terbagi atas empat kantor pembinaan yaitu : 

a. Kantor pembinaan pendidikan prasekolah dasar dan luar sekolah 

b. Kantor pembinaan olahraga 

c. Kantor pembinaan pendidikan masyarakat 

d. Kantor pembinaan kebudayaan 

  Kemudian adanya tuntutan dan perkembangan dalam pelaksanaan 

peraturan tidak hanya pada pendidikan dasar dan kebudayaan saja, maka pada 

tanggal 1 November 1975 keempat kantor pembinaan tersebut diadakan 

reorganisasi dalam satu unit kantor yaitu Kantor Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Tingkat Kabupaten Karanganyar.  

Pada tahun 1980 atas kebijsaksanaan kepala kantor departemen pendidikan 

dan kebudayaan kabupaten karanganyar dan keputusan menteri pendidikan dan 

kebudayaan RI No 0173/O/1983 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal 

departemen pendidikan dan kebudayaan, maka dibagi menjadi lima sub bagian 

dan tiap sub bagian ada beberapa urusan serta empat seksi. Pembagian tersebut 

dimaksudkan untuk memeprmudah dalam pembagian tugas dan wewenang dalam 

membuat dan melaksanakan program kerja pada tiap periode di masing-masing 

bidang dan urusan.  
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Saat ini kantor departemen pendidikan dan kebudayaan beralamatkan di 

komplek perkantoran cangakan karanganyar yang diresmikan pada tanggal 18 

februari 1986 oleh menteri pendidikan dan kebudayaan Prof. Dr. Fuad Hassan. 

Dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah kabupaten karanganyar No. 9 

Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten karanganyar 

agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dinas pendidikan dan 

kebudayaan kabupaten karanganyar mengalami struktur organisasi yang diikuti 

dengan perubahan tugas dan tanggung jawab pada setiap pegawainya. Dengan 

struktur organisasi yang baru juga telah merubah sistem kerja di dalamnya 

menjadi lebih efisien. 

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar adalah 

memiliki keimanan, kataqwaan, sehat jasmani dan rohani, berpengetahuan dan 

teknologi, berketrampilan, inovatif, kreatif, demokratis, cinta tanah air dan 

memiliki daya saing tinggi. Adapun misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar adalah meningkatkan pemerataan, kualitas relevansi 

pendidikan bagi masyarakat kabupaten karanganyar melalui pendidikan sekolah, 

memelihara, melestarikan, dan memberdayakan budaya daerah karanganyar dan 

menyiapkan SDM karanganyar yang berdaya saing tinggi. 

4.2 Hasil Penelitian  

Sebelum dilakukan analisis data, peneliti melakukan pengamabilan data di 

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar melalui 

kuesioner (angket). Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 93 lembar sesuai 
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dengan jumlah sampel penelitian. Dari semua kuesioner tersebut yang kembali 

sebanyak 84 lembar sedangkan sisanya sebanyak 9 responden tidak mengisi 

karena sedang menempuh tugas belajar sehingga jumlah kuesioner yang dapat 

diolah sebanyak 84 lembar. Berikut hasil analisis data penelitian dari 84 kuesioner 

yang telah diolah : 

4.2.1. Analisis Deskriptif  

a. Komunikasi Administrasi 

Komunikasi administrasi yaitu proses penyampaian berita yang 

terjadi dalam suatu usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai 

tujuan tertentu. Variabel komunikasi administrasi dalam penelitian ini 

terdiri dari 3 indikator yang dijabarkan dalam 12 butir pertanyaan. Hasil 

deskriptif persentase untuk tiap indikator sebagai berikut : 

1) Komunikasi ke Atas 

Komunikasi ke atas merupakan komunikasi yang dilakukan oleh 

bawahan kepada atasan. Tujuan komunikasi ke atas untuk memperoleh 

informasi keterangan tentang kegiatan dan pelaksanaan tugas atau 

pekerjaan para pegawai pada tingkat rendah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat komunikasi ke atas 

pegawai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Karanganyar sebanyak 14 responden atau 16,7% termasuk dalam kategori 

sangat baik, 62 responden atau 73,8% termasuk dalam kategori baik dan 

selebihnya 8 respoden atau 9,5% termasuk dalam kategori cukup baik. Hal 

ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terjadi antara atasan dengan 

bawahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
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Karanganyar sudah terjalin dengan baik dalam rangka memperoleh 

informasi keterangan tentang kegiatan dan pelaksanaan tugas atau 

pekerjaan para pegawai pada tingkat rendah. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.1 
Deskriptif Persentase Komunikasi ke Atas 

Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 
(%) 

81.25% < % skor ≤ 100.0% Sangat baik 14 16.7 
62.50% < % skor ≤ 81.25% Baik 62 73.8 
43.75% < % skor ≤ 62.50% Cukup Baik 8 9.5 

25.00% < % skor ≤ 43.75% Tidak baik 0 0 
Jumlah 84 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

2)  Komunikasi ke bawah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat komunikasi ke bawah 

pegawai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Karanganyar sebanyak 13 responden atau 15,5% termasuk dalam kategori 

sangat baik, 63 responden atau 75% termasuk dalam kategori baik dan 

selebihnya 8 respoden atau 9,5% termasuk dalam kategori cukup baik. Hal 

ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terjadi antara bawahan dengan 

atasan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Karanganyar sudah terjalin dengan baik dalam rangka memberikan 

informasi, saran maupun ide-ide kepada bawahan baik secara langsung 

maupun tidak langsung, baik perseorangan maupun kelompok, dan secara 

kontinue maupun secara insidental.. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 
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Tabel 4.2 
Deskriptif Persentase Komunikasi ke Bawah 

Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 
(%) 

81.25% < % skor ≤ 100.0% Sangat baik 13 15.5 
62.50% < % skor ≤ 81.25% Baik 63 75 
43.75% < % skor ≤ 62.50% Cukup Baik 8 9.5 

25.00% < % skor ≤ 43.75% Tidak baik 0 0 
Jumlah 84 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

3) Komunikasi ke Mendatar 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat komunikasi ke 

mendatar pegawai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Karanganyar sebanyak 21 responden atau 25% termasuk dalam kategori 

sangat baik, 52 responden atau 61,9% termasuk dalam kategori baik, 9 

respoden atau 10,7% termasuk dalam kategori cukup baik dan selebihnya 

2 responden atau 2,4% termasuk dalam kategori tidak baik. Komunikasi 

sering diarahkan untuk menyampaikan informasi baru yang dimiliki oleh 

seorang informan dengan harapan bahwa informasi tersebut akan 

memberikan nilai tambah dimata penerima informasi. Dalam rangka 

memperlancar kinerjanya, seorang pegawai sangat membutuhkan 

informasi yang bersumber dari pimpinan maupun dari pegawai lain. Hasil 

analisis deskriptif menunjukkan bahwa komunikasi mendatar yang 

dilakukan pegawai di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar sudah berjalan dengan baik. Komunikasi 

mendatar yang terjadi diharapkan akan memberikan dampak positif 

terhadap kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 



 53

Tabel 4.3 
Deskriptif Persentase Komunikasi ke Mendatar 

Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 
(%) 

81.25% < % skor ≤ 100.0% Sangat baik 21 25 
62.50% < % skor ≤ 81.25% Baik 52 61.9 
43.75% < % skor ≤ 62.50% Cukup Baik 9 10.7 

25.00% < % skor ≤ 43.75% Tidak baik 2 2.4 
Jumlah 84 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

b. Pengawasan Melekat 

1) Struktur organisasi  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi Kantor 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sebanyak 17 

responden atau 20,2% termasuk dalam kategori sangat baik, 29 responden 

atau 34,5% termasuk dalam kategori baik, 35 respoden atau 41,7% 

termasuk dalam kategori cukup baik dan selebihnya 3 responden atau 

3,6% termasuk dalam kategori tidak baik. Dengan adanya struktur 

organisasi maka seorang pegawai akan memahami garis koordinasi yang 

ahrus mereka lakukan seandainya terdapat permasalahan atau memahami 

dengan siapa mereka harus mempertanggungjawabkan tugas yang telah 

mereka kerjakan. Dengan adanya struktur organisasi, pelaksanaan 

pengawasan melekat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar dapat berjalan dengan baik. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.4 
Deskriptif Persentase Struktur Organisasi 

Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 
(%) 

81.25% < % skor ≤ 100.0% Sangat baik 17 20.2 
62.50% < % skor ≤ 81.25% Baik 29 34.5 
43.75% < % skor ≤ 62.50% Cukup Baik 35 41.7 

25.00% < % skor ≤ 43.75% Tidak baik 3 3.6 
Jumlah 84 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

2) Kebijaksanaan pelaksanaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenijaksanaan pelaksanaan 

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar 

sebanyak 14 responden atau 16,7% termasuk dalam kategori sangat baik, 

36 responden atau 42,9% termasuk dalam kategori baik, 18 respoden atau 

21,4% termasuk dalam kategori cukup baik dan selebihnya 16 responden 

atau 19% termasuk dalam kategori tidak baik. Kebijakan dikeluarkan oleh 

seorang pimpinan dalam rangka memberikan batasan-batasan kerja kepada 

pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Untuk dapat 

melaksanaan dan menyelesaian tugas secara efektif dan efesien diperlukan 

pengendalian diri dari pimpinan agar tidak menyalahgunakan wewenang 

dalam membuat kebijaksanaan dan mengakibatkan penyimpangan usaha 

pencapaian tujuan. Kebijakan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh 

pimpinan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Karanganyar termasuk dalam kategori baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.5 
Deskriptif Persentase Kebijaksanaan Pelaksanaan 

Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 
(%) 

81.25% < % skor ≤ 100.0% Sangat baik 14 16.7 
62.50% < % skor ≤ 81.25% Baik 36 42.9 
43.75% < % skor ≤ 62.50% Cukup Baik 18 21.4 

25.00% < % skor ≤ 43.75% Tidak baik 16 19 
Jumlah 84 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

3) Rencana kerja 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rancana kerja pegawai Kantor 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sebanyak 10 

responden atau 11,9% termasuk dalam kategori sangat baik, 26 responden 

atau 31% termasuk dalam kategori baik, 33 respoden atau 39,3% termasuk 

dalam kategori cukup baik dan selebihnya 15 responden atau 17,9% 

termasuk dalam kategori tidak baik. Penyusunan rencana kerja 

dimaksudkan untuk memberikan kejelasan tentang tujuan, sasaran, cara 

pelaksanaan, waktu, dan sumber-sumber yang diperlukan dalam 

melaksanakan tugas. Berdasarkan analisa deskriptif persentase 

kemampuan pegawai di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan rencana kerja termasuk 

cukup baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.6 
Deskriptif Persentase Rencana Kerja 

Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 
(%) 

81.25% < % skor ≤ 100.0% Sangat baik 10 11.9 
62.50% < % skor ≤ 81.25% Baik 26 31 
43.75% < % skor ≤ 62.50% Cukup Baik 33 39.3 

25.00% < % skor ≤ 43.75% Tidak baik 15 17.9 
Jumlah 84 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

4) Prosedur kerja 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur kerja pegawai 

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar 

sebanyak 13 responden atau 15,5% termasuk dalam kategori sangat baik, 

41 responden atau 48,8% termasuk dalam kategori baik, 14 respoden atau 

16,7% termasuk dalam kategori cukup baik dan selebihnya 16 responden 

atau 19% termasuk dalam kategori tidak baik. Untuk mengatur mekanisme 

pembagian kerja dan pelaksanaan pekerjaan pada setiap kegiatan 

diperlukan prosedur kerja yang jelas dan efektif sehingga dapat 

mengurangi terjadinya in-efisiensi dalam bekerja. Berdasarkan analisa 

deskriptif terlihat bahwa sebagian besar pegawai di Kantor Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dapat melaksanakan 

prosedur kerja dengan baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 
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Tabel 4.7 
Deskriptif Persentase Prosedur Kerja 

Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 
(%) 

81.25% < % skor ≤ 100.0% Sangat baik 13 15.5 
62.50% < % skor ≤ 81.25% Baik 41 48.8 
43.75% < % skor ≤ 62.50% Cukup Baik 14 16.7 

25.00% < % skor ≤ 43.75% Tidak baik 16 19 
Jumlah 84 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

 

5) Pencatatan hasil kerja dan pelaporan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan hasil kerja dan 

pelaporan pegawai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Karanganyar sebanyak 16 responden atau 19% termasuk dalam kategori 

sangat baik, 43 responden atau 51,2% termasuk dalam kategori baik, 21 

respoden atau 25% termasuk dalam kategori cukup baik dan selebihnya 4 

responden atau 4,8% termasuk dalam kategori tidak baik. Pencatatan 

merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh sebuag organisasi 

agar dapat melakukan pengendalian atas aktivitas yang dilakukan pegawai 

atau anggotanya. Proses pencatatan dan pelaporan hasil kerja yang 

dilakukan sebagian besar pegawai di Kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sudah cukup baik. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.8 
Deskriptif Persentase Pencatatan Hasil Kerja 

Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 
(%) 

81.25% < % skor ≤ 100.0% Sangat baik 16 19 
62.50% < % skor ≤ 81.25% Baik 43 51.2 
43.75% < % skor ≤ 62.50% Cukup Baik 21 25 

25.00% < % skor ≤ 43.75% Tidak baik 4 4.8 
Jumlah 84 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

6) Pembinaan personil  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan personil pegawai 

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar 

sebanyak 22 responden atau 26,2% termasuk dalam kategori sangat baik, 

40 responden atau 47,6% termasuk dalam kategori baik, 18 respoden atau 

21,4% termasuk dalam kategori cukup baik dan selebihnya 4 responden 

atau 4,8% termasuk dalam kategori tidak baik. Seyogyanya seorang 

pimpinan tidak akan memberikan tugas kepada pegawai yang dipandangan 

tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut, akan tetapi terkadang 

pimpinan sendiri tidak memiliki banyak pilihan. Untuk itu, pembinaan 

personil bertujuan agar pimpinan dapat memberikan tugas, wewenang dan 

tanggungjawab kepada orang yang mampu melaksanakannya. Dengan 

tujuan itu diharapkan produktivitas kerja dapat meningkat. Pelaksanaan 

pembinaan personil di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar berjalan dengan baik. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.9 
Deskriptif Persentase Pembinaan Personil 

Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 
(%) 

81.25% < % skor ≤ 100.0% Sangat baik 22 26.2 
62.50% < % skor ≤ 81.25% Baik 40 47.6 
43.75% < % skor ≤ 62.50% Cukup Baik 18 21.4 

25.00% < % skor ≤ 43.75% Tidak baik 4 4.8 
Jumlah 84 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

7) Formulir dan alat kerja yang standar 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulir dan alat kerja yang 

digunakan pegawai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Karanganyar sebanyak 24 responden atau 28,6% termasuk dalam kategori 

sangat baik, 42 responden atau 50% termasuk dalam kategori baik, 13 

respoden atau 15,5% termasuk dalam kategori cukup baik dan selebihnya 

5 responden atau 6% termasuk dalam kategori tidak baik. Formulir dan 

alat kerja yang standar yang digunakan di Kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dalam rangka mendukung dan 

memperlancar pelaksanaan tugas pengawasan melekat. Penggunaan 

formulir dan alat kerja yang standar di kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sudah berjalan dengan baik. Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.10 
Deskriptif Persentase Formulir dan Alat Kerja 

Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 
(%) 

81.25% < % skor ≤ 100.0% Sangat baik 24 28.6 
62.50% < % skor ≤ 81.25% Baik 42 50 
43.75% < % skor ≤ 62.50% Cukup Baik 13 15.5 

25.00% < % skor ≤ 43.75% Tidak baik 5 6 
Jumlah 84 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

c. Efisiensi Kerja   

Efisiensi kerja merupakan perwujudan  dari cara-cara kerja yang 

memungkinkan tercapainya perbandingan terbaik antara usaha dan hasil 

yaitu cara kerja yang efisien. Variabel efisiensi kerja dalam penelitian ini 

terdiri dari 4 indikator yang dijabarkan dalam 11 butir pertanyaan. Hasil 

deskriptif persentase untuk tiap indikator sebagai berikut : 

1) Penggunaan pikiran 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pikiran dalam 

rangka efisiensi kerja pegawai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar sebanyak 35 responden atau 41,7% termasuk 

dalam kategori sangat sangat efesien, 35 responden atau 41,7% termasuk 

dalam kategori efesien dan selebihnya 14 respoden atau 16,7% termasuk 

dalam kategori cukup efesien. Penggunaan pikiran dalam pekerjaan 

ditujukan agar terdapat prosedur yang jelas sehingga dapat menjadi 

rangkaian yang lancar dan mengikuti aliran pekerjaan menurut urutan yang 

tepat. Penggunaan pikiran oleh pegawai di Kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten karanganyar sudah berjalan dengan efesien, 
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artinya prosedur kerja pegawai sudah sesuai dengan rangkaian pekerjaan 

yang urut dan tepat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.11 
Deskriptif Persentase Penggunaan Pikiran 

Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 
(%) 

81.25% < % skor ≤ 100.0% Sangat efesien 35 41.7 
62.50% < % skor ≤ 81.25% Efesien  35 41.7 
43.75% < % skor ≤ 62.50% Cukup efesien 14 16.7 

25.00% < % skor ≤ 43.75% Tidak efesien 0 0 
Jumlah 84 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

2) Penggunaan waktu dan tenaga  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan waktu dan tenaga 

dalam rangka efisiensi kerja pegawai Kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sebanyak 18 responden atau 21,4% 

termasuk dalam kategori efesien, 56 responden atau 66,7% termasuk 

dalam kategori cukup efesien dan selebihnya 18 respoden atau 21,4% 

termasuk dalam kategori tidak efesien. Penggunaan waktu dan tenaga oleh 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya menunjukkan efisiensi kerja 

pegawai tersebut. Pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidanyanya 

sudah abrang tentu dapat bekerja dengan waktu dan tenaga yang efesien. 

Penggunaan waktu dan tenaga oleh pegawai di kantor Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugasnya 

sudah cukup efesien. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.12 
Deskriptif Persentase Penggunaan Waktu dan Tenaga 

Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 
(%) 

81.25% < % skor ≤ 100.0% Sangat efesien 0 0 
62.50% < % skor ≤ 81.25% Efesien  18 21.4 
43.75% < % skor ≤ 62.50% Cukup efesien 56 66.7 

25.00% < % skor ≤ 43.75% Tidak efesien 10 11.9 
Jumlah 84 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

3) Penggunaan ruang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ruang dalam 

rangka efisiensi kerja pegawai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar sebanyak 60 responden atau 71,4% termasuk 

dalam kategori sangat efesien, 16 responden atau 19% termasuk dalam 

kategori efesien dan selebihnya 8 respoden atau 9,5% termasuk dalam 

kategori cukup efisien. Penataan ruang kerja sangat diperlukan dalam 

setiap organisasi karena dengan ruang kerja yang tertata rapi maka 

pegawai tidak banyak mondar-mandir jika akan menggunakan peralatan 

kantor atau berhubungan dengan sesama rekan kerjanya. Selain itu lalu 

lintas informasi menempuh jarak yan terpendek dengan menghapuskan 

perjalanan yang tidak perlu, dalam menyelesaikannya. Penataan ruang di 

kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dalam 

melaksanakan tugasnya sudah sangat efesien. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.13 
Deskriptif Persentase Penggunaan Ruang 

Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 
(%) 

81.25% < % skor ≤ 100.0% Sangat efesien 60 71.4 
62.50% < % skor ≤ 81.25% Efesien  16 19 
43.75% < % skor ≤ 62.50% Cukup efesien 8 9.5 

25.00% < % skor ≤ 43.75% Tidak efesien 0 0 
Jumlah 84 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

4) Penggunaan benda 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan benda dalam 

rangka efisiensi kerja pegawai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar sebanyak 58 responden atau 69% termasuk dalam 

kategori sangat efesien, 23 responden atau 27,4% termasuk dalam kategori 

efisien dan selebihnya 3 respoden atau 3,6% termasuk dalam kategori 

cukup efesien. Peralatan kantor adalah salah faktor yang mendukung 

kelancaran pekerjaan di kantor. Untuk efisiensi dalam penggunaan benda 

kantor, maka setiap penggunaan dan pembelian benda kantor harus 

didasarkan pada kebutuhannya dan manfaat yang akan diberikan. Peralatan 

yang tidak pernah digunakan hendaknya tidak perlu dibeli. Hasil analisa 

deskriptif diketahui bahwa sebagian besar pegawai menyatakan 

penggunaan benda (peralatan) di kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan sudah sangat efesien. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat 

kekeliruan dalam melakukan pengadaan barang atau peralatan kantor. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.14 
Deskriptif Persentase Penggunaan Benda 

Rentang Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 
(%) 

81.25% < % skor ≤ 100.0% Sangat efesien 58 69 
62.50% < % skor ≤ 81.25% Efesien  23 27.4 
43.75% < % skor ≤ 62.50% Cukup efesien 3 3.6 

25.00% < % skor ≤ 43.75% Tidak efesien 0 0 
Jumlah 84 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

 

4.2.2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik.  

Untuk menguji normalitas ini dengan metode normal probability 

plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram 

dari residualnya. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar normal 

probability plot berikut ini : 
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Gambar 4.1 
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Gambar 4.2 
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Normal P-P Plot of Pengawasan Melekat

 
Gambar 4.3 
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 Berdasarkan grafik  P-Plot diatas variabel komunikasi 

administrasi, pengawasan melakat dan efisiensi kerja diketahui data 

menyebar di sekitar garis diagonal 450 dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel independent yang terdapat dalam model 

hubungan yang sempurna. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas 

dengan melihat Variance Inflation Factor (VIF). Jika VIF lebih dari 10 

maka terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 

nilai tolerance X1 dan X2 sebesar 0,716 dengan nilai  VIF untuk X1 dan X2 
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D d V i bl Efi i i K j

Scatterplot

sebesar 1,396 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas pada model penelitian. 

c. Uji Autokorelasi 

Dampak dari adanya autokorelasi dalam model regresi yaitu model 

regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai 

variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu. Untuk menguji 

ada tidaknya autokorelasi dalam model regresi, penulis menggunakan uji 

autokorelasi Durbin-Watson (DW test) yang diterangkan melalui tabel 

Autokorelasi berikut: 

Tabel 4.15 Tabel Autokorelasi 
DW Kesimpulan 

<1,08 Ada autokorelasi 
1,08 s.d 1,66 Tanpa kesimpulan 
1,66 s.d 2,34 Tidak ada autokorelasi 
2,34 s.d 2,92 Tanpa kesimpulan 

>2,92 Ada autokorelasi 
     Sumber : Algifari (2000:89) 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai Durbin-Watson (DW test) 

sebesar 1,686 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi dalam model regresi.   

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokesdasitas ini bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Pengujian terhadap heterokedastisitas dapat 

dilakukan melalui pengamatan terhadap pola scatter plot yang dihasilkan 

melalui SPSS. Apabila pola scatter plot membentuk pola tertentu, maka 

model regresi memiliki gejala heteroskedastisitas. Munculnya gejala 
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heteroskedastisitas menunjukkan bahwa penaksir dalam model regresi 

tidak efisien dalam sampel besar maupun kecil. 

Gambar 4.16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa pola scatterplot tidak 

membentuk pola tertentu dan sebaran titik-titik berada diatas dan dibawah 

angkan nol (0). Sehingga dapat disimpulan bahwa tidak terjadi 

heterokesdasitas pada model regresi.  

4.2.3. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi berganda dengan 

menggunakan program SPSS for Windows relase 12.00 diperoleh hasil 

seperti terangkum dalam tabel berikut ini :  
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Tabel 4.16 
Ringkasan Hasil Analisis Regresi  

Variabel Unstandarized 
Coefficients 

Standarized 
Coefficients thitung Signifikasi 

Konstanta 0.917    
Komunikasi administrasi (X1) 0.641 0.606 9.475 0.000 
Pengawasan melekat (X2) 0.290 0.384 5.994 0.000 
R 0.873    
R² 0.762    
Fhitung 129.95    
Signifikasi 0.000    

Sumber : Data primer yang diolah 
 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi berganda 

yang diperoleh dari hasil analisis yaitu :  

Y = 0,917 + 0,641X1 + 0,290X2  

Persamaan regresi linier tersebut berarti bahwa : 

Konstanta sebesar 0,917 berarti bahwa tanpa adanya komunikasi 

administrasi dan pengawasan melekat, maka efisiensi kerja pegawai akan 

menjadi 0,917. Jika variabel komunikasi administrasi pegawai kantor 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar naik 1 (satu) 

poin sementara pengawasan melekat dianggap konstan, maka akan 

menyebabkan kenaikan pengaruh efisiensi kerja pegawai kantor Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sebesar 0,641. 

Sedangkan apabila variabel pengawasan melekat pegawai kantor Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar naik 1 (satu) poin 

sementara komunikasi administrasi dianggap konstan, maka akan 

menyebabkan kenaikan efisiensi kerja pegawai kantor Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sebesar 0,290. 

Dalam rangka pengujian hipotesis yang telah diajukan dengan 

menggunakan alat uji statistika yaitu uji F dan uji t. 
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1. Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

a. Pengaruh komunikasi administrasi (X1) terhadap efisiensi (Y) 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS 10.0 For 

windows diketahui bahwa untuk variabel komunikasi administrasi 

diperoleh koefisien regresi 0,641. Uji keberartian koefisien regresi 

dengan uji t diperoleh thitung = 9.475 dengan signifikansi 0.000. 

Karena harga signifikansi yang diperoleh kurang dari 0.05, 

menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut signifikan. 

Sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh komunikasi administrasi 

terhadap efisiensi kerja pada Kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Karanganyar atau H1 diterima. Bentuk 

pengaruh tersebut jika komunikasi administrasi mengalami 

peningkatan 1 point sementara pengawasan melakat tetap, maka 

akan menyebabkan kenaikan efisiensi kerja sebesar 0,641. 

b. Pengaruh pengawasan melekat (X2) terhadap efisiensi kerja (Y) 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS 10.0 For 

windows diketahui bahwa untuk variabel pengawasan melekat 

diperoleh koefisien regresi 0,290. Uji keberartian koefisien regresi 

dengan uji t diperoleh thitung = 5,994 dengan signifikansi 0.000. 

Karena harga signifikansi yang diperoleh kurang dari 0.05, 

menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut signifikan. 

Sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh pengawasan melekat 

terhadap efisiensi kerja pada Kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Karanganyar atau H2 diterima. Bentuk 

pengaruh tersebut jika pengawasan melekat mengalami 
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peningkatan 1 point sementara komunikasi administrasi tetap, 

maka akan menyebabkan kenaikan efisiensi kerja sebesar 0,290. 

2. Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Uji Anova atau F test menghasilkan nilai F hitung sebesar 

129,950 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas 

signifikansi lebih kecil dari 0.005 maka model regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi efisiensi kerja atau dapat dikatakan bahwa 

komunikasi administrasi dan pengawasan melakat secara bersama-

sama berpengaruh secara positif terhadap efisiensi kerja pada pegawai 

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar 

atau H3 diterima. Secara lebih jelasnya untuk hasil pengujian F test 

dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Model Summaryb

.873a .762 .757 1.56152 .762 129.950 2 81 .000 1.656
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Pengawasan Melekat, Komunikasi Administrasia. 

Dependent Variable: Efisiensi Kerjab. 
 

3. Koefisien Determinasi 

Hasil perhitungan SPSS memberikan besarnya R square sebesar 

0,762. Hal ini berarti 76,2% variabel efisiensi kerja dapat dijelaskan 

oleh variasi variabel independen komunikasi administrasi dan 

pengawasan melakat. Sedangkan sisanya 23,8% dijelaskan oleh sebab 

– sebab lain diluar model. 

 

 



 72

4.3 Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan model regresi yang 

menunjukkan bahwa komunikasi administrasi dan pengawasan melekat secara 

bersama-sama berpengaruh secara positif terhadap efisiensi kerja pada Kantor 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil probabilitas signifikansi secara simultan lebih kecil dari 0,05 (tabel 

4.13), didukung pula dengan distribusi frekuensi pada tabel 4.11 mengenai 

deskripsi penggunaan pikiran yang terungkap lebih dari 50% responden 

menyatakan penggunaan pikiran dalam pelaksanaan kerja sangat efisiensi. Selain 

itu komunikasi yang terjalin baik komunikasi ke bawah, ke atas maupun mendatar 

sebagian besar responden menyatakan sangat baik.  

Komunikasi yang terjalin baik kominukasi ke dari bawahan ke atasan atau 

sebaliknya dan komunikasi antara pegawai di Kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sudah berjalan dengan baik. Sehingga hal 

ini memungkinkan pegawai untuk mengungkapkan ide / gagasan dan pendapatnya 

kepada pimpinan secara terbuka. Hal ini didukung dengan hasil analisa deksriptif 

yang menunjukkan komunikasi ke atas maupun ke bawah telah berjalan dengan 

baik. sebanyak 73,8% repsonden menyatakan bahwa komunikasi ke atas di kantor 

Dinas Pendidikan dan Kebudayanaan Kabupaten Karanganyar dalam kategori 

baik. Segala permasalahan yang terjadi baik ditingkat atas (pimpinan) maupun 

ditingkat bawah (pegawai) dapat teratasi dengan adanya komunikasi yang ada. 

Selain itu komunikasi juga memberikan dampak positif pada kinerja pegawai.  
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Dengan komunikasi maka setiap komponen perusahaan diharapkan akan 

memberikan dan mendapatkan informasi yang memadai di dalam perusahaan 

sehingga dapat menunjang pekerjaannya. Hal ini juga tercermin dalam 

komunikasi mendatar yang dilakukan antara pegawai. Hasil analisa deskriptif 

menunjukkan bahwa 61,9% komunikasi mendatar yang dilakukan oleh pegawai di 

Kantor dalam kategori baik. Pertukaran informasi atau pengetahuan mengenai 

pekerjaan tertentu akan sangat mendukung kinerja pegawai di kantor. Oleh sebab 

itu komunikasi mendatar merupakan salah satu komponen yang memiliki berperan 

dalam mendukung kinerja pegawai. Hasil ini sesuai dengan pendapat Haryani 

(2001:5), komunikasi merupakan proses dimana seseorang (komunikator) 

mengirimkan stimuli (biasanya dengan simbul-simbul verbal) untuk mengubah 

perilaku dari orang lain (komunikan). Sehingga dengan adanya komunikasi antara 

atasan dan bawahan akan mampu untuk mengubah perilaku pegawai dalam 

mencapai prestasi kerja. Hasil penelitin ini mendukung hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Rebecca Helga E.C (2005) yang 

mengungkapkan bahwa sistem komunikasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap efisiensi kerja pegawai. Hasil penelitian ini sangat relevan dengan teori-

teori ataupun pendapat yang dikemukakan Green (1999) mengatakan skill dan 

kompetensi akan berubah dari organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. 

Gaya komunikasi merefleksikan nilai-nilai organisasi, di mana gaya yang agresif 

dan dominan akan mendukung nilai-nilai organisasi yang pad akhirnya akan 

meningkatkan efisiensi kerja dalam organisasi tersebut. Selain itu menurut 

Robbins (2002) komunikasi dapat memelihara motivasi dengan memberikan 

penjelasan kepada para pegawai tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik 
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mereka mengerjakannya dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja jika sedang berada di bawah standar. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terungkap bahwa suasana 

kerja yang kondusif di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayanaan Kabupaten 

Karanganyar didukung karena komunikasi yang terjalin cukup baik antar pegawai. 

Dukungan yang diberikan antar pegawai ditunjukkan dengan adanya kerjasama 

jika terjadi permasalahan dalam pekerjaan. Selain koordinasi yang terbentuk juga 

sangat mendukung efisiensi kerja di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayanaan 

Kabupaten Karanganyar. Pimpinan juga cukup demokratis dalam menampung ide 

dan gagasan pegawai di kantor. Pengawasan yang dilakukan pimpinan sampai saat 

ini berjalan dengan baik.  

Selain komunikasi, hal lain yang juga mempengaruhi efisiensi kerja di 

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar adalah adanya 

pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan. Pengawasan melekat 

merupakan pengawasan yang diwujudkan dalam berbagai upaya yang terjalin 

dalam tata laksana kegiatan yang dilakukan organisasi. Pengawasan ini secara 

keseluruhan menyatu dengan sistem manajemen dalam suatu organisasi. Jika 

pelaksanaan kerja dalam suatu kantor pemerintahan telah memperhatikan 

komunikasi administrasi dan pengawasan melekat, maka efisiensi kerja akan 

tercapai.   

Pengawasan hendaknya dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian 

tujuan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa yang masih perlu ditingkatkan di 

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar pengawasan 

rencana kerja, prosedur kerja, pencatatan hasil kerja dan pelaporan. Dalam 
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indikator-indikator yang ada masih terdapat responden yang mengungkapkan 

bahwa pengawasan yang dilakukan pimpinan terkait dengan  rencana kerja, 

prosedur kerja, pencatatan hasil kerja dan pelaporan masih kurang optimal 

meskipun dalam persentase yang kecil. 

Melalui pengawasan dapat dilakukan penilaian apakah seseorang telah 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efisien dan 

efektif serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan 

ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, melalui pengawasan dapat diperoleh 

informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. 

Informasi tersebut dapat digunakan untuk penyempurnaan kegiatan dan 

pengambilan keputusan oleh pimpinan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa 

simpulan antara lain: 

1. Ada pengaruh antara pengawasan melekat terhadap efisiensi kerja pada Kantor 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. 

2. Ada pengaruh antara komunikasi administrasi terhadap efisiensi kerja pada 

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. 

3. Ada pengaruh antara pengawasan melekat dan komunikasi administrasi 

terhadap efisiensi kerja pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Karanganyar. Besarnya pengaruh antara pengawasan melekat dan 

komunikasi administrasi terhadap efisiensi kerja sebesar 0,762 atau 76,2%. 

5.2 Saran  

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian 

antara lain: 

1. Adanya komunikasi antar karyawan (mendatar) yang tidak baik untuk itu 

hendaknya karyawan dapat menjalin komunikasi yang lebih efektif dengan 

sesama karyawan lain. Komunikasi tersebut dapat dilakukan di dalam maupun 

diluar kantor. Komunikasi yang efektif antar karyawan diharapkan akan 

meningkatkan efesiensi kerja karyawan dan memperkecil konflik yang terjadi 

sesama karyawan. Komunikasi memungkinkan antara karyawan 

melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Dengan adanya komunikasi 
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antara karyawan maka semua permasalahan khususnya yang terkait dengan 

pekerjaan akan lebih cepat teratasi karena adanya kerjasama dalam 

melaksanakan permasalahan-permasalahan dalam pekerjaan. 

2. Hasil penelitian ada indikasi bahwa, kurangnya pengawasan dalam hal disiplin 

kerja. Dan tidak adanya sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran. Pihak 

pimpinan hendaknya dapat meningkatkan pemberian teguran lisan maupun 

tertulis secara tegas kepada para pegawai yang melanggar peraturan agar 

pegawai lebih bertanggungjawab atas segala tugas yang menjadi 

kewajibannya 

3. Bagi peneliti lain dapat memperdalam penelitian dengan menambah variabel 

penelitian, yaitu faktor lain yang mempengaruhi efesiensi kerja karyawan 

misalnya komitmen professional, motivasi, tipe kepemimpinan, komitmen 

organisasi, kondisi fisik, disiplin dan sebagainya.  
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