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Kata Kunci : Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja 

 
Penilaian prestasi kerja pegawai pada setiap organisasi khususnya pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kab.Semarang sangat diperlukan, mengingat perbedaan kemampuan pada setiap 

pegawai, serta sebagai bahan pertimbangan keputusan organisasi dalam upaya pembinaan karier pegawai, 
tanpa adanya suatu penilaian prestasi maka pencapaian tujuan dari oraganisasi tidak akan diketahui, yaitu 

yang menyangkut dari keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan 

adanya penilaian prestasi kerja tersebut pegawai akan mengetahui tingkat hasil kerja mereka. 

Permasalahan yang akan dibahas penulis, antara lain : (1) Bagaimana pelaksanaan penilaian prestasi kerja 
pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang? (2) Bagaimana tanggapan 

pegawai terhadap penilaian prestasi kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang? 

(3) Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penilaian prestasi karja pegawai pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang?. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, angket/kuesioner, dan 

dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan presentase. 
Berdasarkan hasil penelitian 35 pegawai melalui angket/kuesioner menunjukan bahwa 

Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang 

sudah baik, dengan hasil yang diperoleh rara-rata 73%. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Penilaian Prestasi 
Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Semarang, yaitu hasil rata-rata pelaksanaan 

penilaian pekerjaan pada tahun terakhir sudah baik, dengan nilai rata-rata 76,7 dari unsur penilaian, 

adapun tanggapan responden atas penilaian prestasi kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kab.Semarang termasuk kriteria baik dengan hasil yang diperoleh sebesar 70,24%, kemudian kendala 

yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja ukuran masing-masing unsur penilaian diukur 

masih sulit atau belum memenuhi standar. Maka penulis memberi saran sebaiknya ketegasan untuk 

menilai perlu ditanamkan pada diri atasan serta pemahaman indikator unsur penilaian, karena masih sulit 
diukur, bawahan cenderung dinilai rata, dengan pemahaman indikator-indikator yang benar-benar di 

mengerti dan diterapkan atasan. 

 

 


