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Kinerja yang baik merupakan harapan setiap organisasi atau badan 
usaha yang di dalamnya terdapat individu sebagai penggerak yang 
merupakan faktor penting dalam setiap organisasi. Sudah menjadi tugas 
pimpinan untuk memberikan motivasi kepada para pegawai di samping 
adanya motivasi dari dalam diri pegawai sebagai salah satu bentuk 
peningkatan kinerja pegawai, selain itu juga perlu diperhatikan kemampuan 
kerja pegawai agar mampu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah adakah 
pengaruh motivasi dan kemampuan kerja terhadap kinerja pegawai kantor 
Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan?. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui adakah pengaruh motivasi dan kemampuan kerja terhadap 
kinerja pegawai kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan baik secara 
simultan maupun parsial. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Dinas Pendidikan 
Kabupaten Pekalongan yang berjumlah 75 orang pegawai, dan pengambilan 
sampel meggunakan metode penelitian yaitu penelitian populasi dengan 
mengambil seluruh populasi sebagai responden. Variabel yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah variabel motivasi kerja (X1), kemampuan kerja (X2) dan 
kinerja pegawai (Y). metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 
adalah metode kuesioner dan didukung dengan metode dokumentasi. Data 
yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode 
analisis statistik secara kuantitatif yaitu analisis regresi linier ganda dan 
korelasi 2 prediktor dengan uji simultan, uji parsial, serta perhitungan 
koefisien determinasi. 

Setelah dianalisa dan dilakukan pengujian hipotesis dengan SPSS, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten 
Pekalongan. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis data bahwa thitung > ttabel 
yaitu sebesar (3,004 > 2,00) dengan sumbangan parsial sebesar 11,1556%. 
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai kantor Dinas Pendidikan 
Kabupaten Pekalongan, hal ini ditunjukkan dari hasil analisis data thitung > ttabel 
sebesar (2,291 > 2,00) serta sumbangan parsial sebesar 6,8121%. Secara 
simultan juga terbukti bahwa ada pengaruh antara motivasi dan kemampuan 



kerja terhadap kinerja pegawai kantor Dinas Pendidikan Kabupaten 
Pekalongan yang ditunjukkan pada Fhitung > Ftabel sebesar (12,469 > 3,13)   

 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif antara motivasi dan kemampuan kerja 
terhadap kinerja pegawai kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, 
walaupun belum mempunyai pengaruh secara maksimal. Pihak Dinas 
Pendidikan masih perlu meningkatkan motivasi baik secara intern maupun 
ekstern para pegawainya serta masih perlu memperhatikan faktor-faktor 
kemampuan kerja pegawai dalam hal pendidikan, keterampilan, pengalaman, 
kondisi kesehatan, kesesuaian pengetahuan dengan pekerjaan. Pada 
kenyataannya semakin tinggi motivasi dan kemampuan kerja pegawai maka 
semakin tinggi pula kinerja pegawai Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten 
Pekalongan dan sebaliknya. 


