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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 
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sulit diukur, bawahan cenderung dinilai rata, dengan pemahaman indikator-indikator 

yang benar-benar di mengerti dan diterapkan atasan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pada organisasi atau perusahaan mana pun selalu dibutuhkan adanya 

karyawan yang terampil, mampu dan cakap sesuai dengan pekerjaannya sehingga 

dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan dan juga dapat 

meningkatkan prestasi kerja yang baik untuk perusahaan, masyarakat, maupun 

karyawan itu sendiri. Dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan 

dalam perusahaan, maka perlu dilakukan penilaian atas pekerjaan yang telah 

dilaksanakan oleh para karyawan. Penilaian prestasi karyawan mutlak harus 

dilakukan untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai setiap karyawan.  

Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu proses yang dilakukan 

perusahaan dalam mengevaluasi kemampuan kinerja karyawan (Handoko 2001: 

135). Penilaian ini dimaksud untuk melihat sejauh mana perkembangan kualitas 

karyawan, hasil penilaian prestasi kerja karyawan dapat diketahui kelebihan dan 

kekurangan dari pekerjaan yang dinilai serta dapat memberikan umpan balik 

kepada karyawan yang bersangkutan. Adapun prestasi kerja pegawai dinilai oleh 

atasan melalui laporan hasil kerja mereka masing-masing. Hal ini dilakukan 

karena penilaian prestasi kerja (Performance Appraisal) sangat penting artinya 

dalam rangka perkembangan SDM, mengingat bahwa dalam suatu kehidupan 
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organisasi pegawai ingin mendapatkan perlakuan yang adil dari atasan yang 

bersangkutan (Notoatmodjo 2003: 132). Penilaian prestasi kerja dapat 

memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik 

kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka (Handoko 2001: 135).  

Pentingnya penilaian prestasi kerja yang rasional dan ditetapkan secara 

obyektif yang terlihat paling sedikit dua kepentingan, yaitu kepentingan pegawai 

yang bersangkutan sendiri dan kepentingan organisasi. Bagi para pegawai, 

penilaian tersebut berperan sebagai umpan balik (feed back) tentang berbagai hal 

seperti kemampuan, kekurangan dan potensi pegawai yang bermanfaat untuk 

menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangan kariernya (Siagian 2007: 

223). Menurut Notoatmodjo (2003: 132) bagi organisasi penilaian prestasi kerja 

karyawan penting artinya dalam pengambilan keputusan tentang hal seperti 

peningkatan prestasi kerja, kesempatan kerja yang adil, kebutuhan-kebutuhan 

pelatihan pengembangan, penyesuaian, kompensasi, keputusan-keputusan 

promosi dan jabatan, kesalahan-kesalahan desain pekerjaan dan penyimpangan 

proses rekrutmen dan seleksi. Bahwa penilaian prestasi kerja adalah proses 

melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja 

pegawai (Handoko 2001: 135).  

Menurut Notoatmodjo (2003: 133) penilaian prestasi kerja adalah penting 

dalam suatu organisasi dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. 

Sedangkan menurut Hasibuan (2008: 87) penilaian prestasi kerja pegawai mutlak 

harus dilakukan untuk mengetahui yang dapat dicapai setiap pegawai. Apakah 



3 
 

 

prestasi kerja yang dicapai setiap pegawai baik, sedang apa kurang. Penilaian 

prestasi kerja penting bagi setiap pegawai dan berguna bagi kantor untuk 

menetapkan tindakan kebijaksanaan selanjutnya, dengan penilaian prestasi kerja 

berarti para pegawai mendapat perhatian dari atasan sehingga mendorong mereka 

bekerja asalkan proses penilaiannya jujur dan objektif ada tindak lanjutnya. 

Tindak lanjut penilaian ini memungkinkan pegawai dipromosikan, 

dikembangkan, atau balas jasanya dinaikkan. 

Prestasi kerja para pegawai pada suatu instansi dinilai oleh pegawai yang 

membawahi para pegawai yang lain. Menurut Notoatmodjo (2003: 132) Penilaian 

prestasi kerja ini sangat penting bagi instansi maupun pegawai yang dinilai dalam 

rangka mengembangkan pegawai dalam karier, yaitu system kepegawaian dimana 

untuk pengangkatan yang didasarkkan atas kecakapan, masa kerja, kesetiaan, 

pengabdian dan syarat-syarat obyektif lainnya yang juga menentukan, kemudian 

dalam pengembangan system prestasi kerja yang berdasarkan pada kecakapan 

pegawai. Dengan adanya penilaian prestasi kerja tersebut pegawai akan 

mengetahui tingkat hasil kerja mereka. Tujuan dari penilaian pelaksanaan prestasi 

kerja pegawai menurut Cardoso (2000: 135) yaitu untuk mereward performasi 

sebelumnya,untuk memotivasikan perbaikan performansi pada waktu yang akan 

datang. 

Dengan tujuan penilaian pelaksanaan prestasi kerja tersebut yang 

diutamakan sebagai pengembangan kualitas pegawai. Kinerja pegawai merupakan 

hal terpenting dalam proses penilaian, karena hasil kerja selama periode tertentu 
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menunjukan pencapaian rencana kerja. Tercapainya target kerja menggambarkan 

tingkat prestasi yang harus dipertimbangkan sebagai dasar penetapan jabatan, 

pemberian gaji, dan sebagainya. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang merupakan 

kantor Dinas pemerintahan yang bergerak di bidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil di Ungaran. 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 organisasi 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. Tujuan dari pelaksanaan penilaian prestasi kerja adalah untuk 

memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan pegawai 

berdasarkan karier dan prestasi kerja.  

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang dalam 

Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pada Pegawai masih menggunakan metode 

skala nilai (ranting scale) yaitu penilaiannya dilakukan oleh penilai terhadap 

prestasi kerja dengan skala tertentu dari rendah sampai tinggi yang 

membandingkan hasil pekerjaan pegawai dengan kriteria-kriteria atau unsur-unsur 

yang menghasilkan sebutan apakah hasilnya Amat Baik, Baik, Cukup, Sedang 
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atau Kurang. Kelebihan metode ini adalah tidaklah mahal dalam penyusunan 

administrasinya, penilai hanya memerlukan sedikit latihan, tidak memakan waktu, 

dan dapat diterapkan untuk jumlah pegawai dalam kategori besar. Di samping itu 

kelemahannya yaitu kesulitan dalam menentukan kriteria yang relevan dengan 

pelaksanaan kerja. 

Cara mengatasi hal ini penilaian tidak hanya menggunakan ketetapan 

kriteria melainkan juga menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang lain, 

yaitu lama bekerja. Pertimbangan ini berlaku, jika pergawai selama bekerja 

memiliki tanggung jawab yang tinggi dan dapat diandalkan. Standar yang 

digunakan sebagai dasar penilaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kab.Semarang yaitu: 

 

Tabel 1.1. Angka Penilaian 

Nilai Kriteria 

91-100 Amat Baik 

76-90 Baik 

61-75 Cukup 

51-60 Sedang 

50 kebawah Kurang 

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kab.Semarng per Desember 2010. 
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Standar nilai di atas dapat digunakan sebagai pedoman untuk memberikan 

nilai yang sesuai dengan hasil kerja pegawai. Ketentuan ini dapat digunakan 

untuk menentukan pemberian umpan balik ( feed back ). Pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarng 

dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali yaitu dilakukan dari bulan Januari-

Desember. Dikeluarkan pada bulan Desember akhir. Penilaian menggunakan 

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang biasa disingkat dengan DP-3 dan 

sudah dapat menunjang kenaikan prestasi kerja dan kenaikan pangkat. Prestasi 

kerja pegawai dinilai oleh atasan melalui laporan hasil kerja mereka masing-

masing. 

Dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja Dinas Kependudukan dan 

pencatatan Sipil Kab.Semarang tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai 

harapan pegawai. Dari hasil wawancara dengan beberapa pegawai mengalami 

masalah, yaitu: ketidakpuasan pegawai dengan hasil penilaian prestasi kerja yang 

diberikan dari pihak pimpinan terhadap pegawai. Pelaksanaan penilaian tidak 

selalu dilakukan dengan obyektif, karena unsur-unsur yang dinilai dari masing-

masing pegawai diukur tidak mudah. Unsur-unsur yang dinilai adalah kesetiaan, 

prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa, dan 

kepemimpinan. Baik secara langsung atau tidak langsung akan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang akan berdampak negatif pada 

kegiatan operasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kab.semarang. Masalah yang ada dalam penilaian prestasi kerja sangat kompleks, 
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sehingga sangat sulit untuk dapat melakukan penilaian secara obyektif. Hal ini 

menuntut Dinas untuk lebih obyektif dalam melakukan penilaian. Dengan 

penilaian prestasi kerja berarti para pegawai mendapat perhatian dari atasannya 

sehingga mendorong mereka bekerja asalkan proses penilaiannya jujur dan 

obyektif serta ada tindak lanjutnya, tindak lanjut penilaian ini memungkinkan 

pegawai dipromosikan, dikembangkan atau balas jasanya dinaikkan. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian Tugas Akhir (TA) dengan judul “PELAKSANAAN PENILAIAN 

PRESTASI KERJA PEGAWAI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SEMARANG”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

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? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang. 

2. Untuk mengetahui tanggapan pegawai terhadap penilaian prestasi kerja pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kab.Semarang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a) Manfaat bagi penulis 

Memberikan masukan dan pertimbangan mengenai pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja pada Dinas Kependudukn dan Pencatatan Sipil 

Kab.Semarang serta kendala-kendala yang sering terjadi dan cara 

mengatasinya. 

b) Manfaat bagi instansi 
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Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran khusus pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang agar lebih 

meningkatkan dan mengembangkan kinerja karyawannya agar mampu 

membantu memajukan perusahaan secara maksimal. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a) Sebagai pertimbangan dan masukan mengenai pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kab.Semarang terutama pada mahasiswa Universitas Negeri Semarang. 

b) Sebagai sumber informasi dan pengetahuan baru bagi penulis mengenai 

pelaksanaan penilaian prestasi kerja pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kab.Semarang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Penilaian Prestasi kerja 

Prestasi kerja menurut Manullang (2001 ; 212) adalah penghargaan 

efisiensi, pehargaan kebijakan, pengharhgaan karyawan, penghargaan jasa, 

sedangkan menurut Amirullah (2002 ; 137) ynag dimaksud penilaian prestasi 

kerja adalah proses penilaian prestasi karja pegawai yang dilakukan oleh 

pemimpin organisasi secara sistematis berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan 

kepadanya. 

Penilaian prestasi kerja (performance Appraisal) adalah proses melalui 

mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai 

atau karyawan. (T. Hani Handoko, 2000: 135). Menurut Amirullah dan Rindyah 

Hanafi (2002: 137) yang dimaksud dengan penilaian prestasi kerja adalah proses 

penilaian prestasi kerja pegawai yang dilakukan oleh pemimpin organisasi secara 

sistematik berdasarkan pekerjaaan yang ditugaskan kepadanya. Malayu S.p 

Hasibuan (2002: 37) mengartikan penilaian prestasi kerja sebagai penilaian rasio 

hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap 

pegawai. 

Maka dengan diadakan penilaian prestasi kerja secara teratur dan sistematis 

akan bermanfaat untuk memberikan informasi yang sangat membantu keputusan-

10 
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keputusan yang menyangkut masalah-masalah seperti prestasi kerja, promosi, 

kenaikan gaji, transfer, pengembangan karier dan sebagainya serta mendorong 

dan memimpin pengembangan pegawai. 

Menurut Soekidjo Notoatmodjo penilaian prestasi kerja (performance 

Appraisal) dalam rangka pengembangan sumber daya manusia adalah sangat 

penting artinya. Hal ini mengingat bahwa dalam kehidupan organisasi setiap 

orang sumber daya manusia dalam organisasi ingin mendapatkan penghargaan 

dan perlakuan yang adil dari pemimpin organisasi yang bersangkutan. (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2003:141). 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian prestasi 

kerja pegawai adalah proses mengevaluasi kerja karyawan selama periode 

tertentu dengan membandingkan hasil kinerja yang dicapai dengan standar yang 

seharusnya dicapai, sebagai dasar pengembangan pegawai. 

 

2.2. Ruang Lingkup Penilaian Prestasi Kerja 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2008: 88) ruang lingkup penilaian prestasi 

kerja mencakup 5W + 1H yaitu : 

a. What (apa) yang dinilai 

Yang dinilai prilaku dan prestasi kerja karyawan seperti kesetiaan, 

kejujuran, kerja sama, kepemimpinan, loyalitas, pekerjaan saat sekarang, 

potensi, akan datang, sifat, dan hasil kerjanya. 
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b. Why (kenapa) dinilai 

Dinilai karena: 

1. Untuk menambah tingkat kepuasan para karyawan dengan memberikan 

pengakuan terhadap hasil kerjanya. 

2. Untuk membantu memungkinkan penembangan personel bersangkutan. 

3. Untuk memelihara potensi kerja. 

4. Untuk mengukur prestasi kerja para karyawan 

5. Untuk mengukur kemampuan dan kecakapan karyawan. 

6. Untuk mengumpulkan data guna menetapkan program kepegawaian 

selanjutnya. 

c. Where (di mana) penilaian dilakukan 

Tempat penilaian dilakukan di dalam pekerjaan dan di luar pekerjaan. 

1. Di dalam pekerjaan ( On The Job Performance ) secara formal 

2. Di luar pekerjaan ( Off  The Job Performance ) baik secara fomal 

ataupun informal. 

d. When (kapan) penilaian dilakukan 

Waktu penialian dilakukan secara fomal dan informal 

1. Formal: penilaian yang dilakukan secara periodik. 

2. Informal: penilaian yang di lakukan terus-menerus 

e. Who (siapa) yang akan dinilai 

Yang akan dinilai yaitu semua tenaga kerja yang melekukan pekerjaan di 

perusahaan. Yang menilai  (appraiser) atasan langsungnya, atasan dari 
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atasan langsung, dan atau suatu tim yang dibentuk di perusahaan itu. 

f. How (bagaimana) menilainya 

Metode penilaian apa yang digunakan dan problem apa yang dihadapi oleh 

penilai (appraiser) dalam melakukan penilaian. 

 

2.3.  Unsur-unsur Penilaian Prestasi Kerja 

Menurut (Hasibun 2008;95) unsur prestasi karyawan yang akan dinilai 

oleh setiap organisasi atau perusahaan tidak selalu sama, tetapi pada dasarnya 

unsur-unsur yang dinilai mencakup : 

a. Kesetiaan 

Penilai mengukur kesetiaan karyawan terhadap pekerjaaanya, jabatannya 

dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga 

dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari rongrongan 

orang yang tidak bertanggung jawab. 

b. Prestasi kerja 

Penilaian hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapt dihasilkan 

karyawan tersebut dari uraian pekerjaanya. 

c. Kejujuran 

Penilaian kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya memenuhi 

perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap oarang lain seperti 

kepada bawahannya. 
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d. Kedisiplinan 

Penilaian disiplin karyawan dalam memenuhi peraturan-peraturan yang ada 

dalam melakukan pekerjaan dengan instruksi yang diberikan kepadanya. 

e. Kreatifitas 

Penilaian kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitasnya 

untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga bekerja lebih berdaya guna dan 

berhasil guna. 

f. Kerjasama 

Penilaian kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerjasama dengan 

karyawan lainnya secara vertikal atau horizontal di dalam maupun di luar 

pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik. 

g. Kepemimpinan 

Penilaian kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi, mempunyai pribadi 

yang kuat, dihormati, berwibawa dan dapat memotivasi orang lain atau 

bawahanya secara efektif. 

h. Kepribadian 

Penilaian karyawan dan sikap prilaku, kesopanan, periang, disukai memberi 

kesan menyenangkan, memperlihatkan sikap yang baik, serta berpenampilan 

yang simpatik dan wajar. 

i. Prakarsa 

Penilaian kemampuan berpikir yang optimal dan berdasarkan inisiatif sendiri 

untuk menganalisis, menilai, menciptakan, memberikan alasan mendapatkan 
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kesimpulan dan membuat keputusan penyelesaian masalah yang 

dihadapinya. 

j. Kecakapan 

Penilaian kecakapan karyawan dalam menyatukan dan menyelaraskan 

bvermacam-macam elemen yang semuannya terlibat di dalam penyusunan 

kebijaksanaan dan di dalam situasi manajemen. 

k. Tanggungjawab 

Penilaian kesediaan karyawan dalam mempertanggung jawabkan 

kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana, dan prasarana, yang 

dipergunakannya serta prilaku kerjanya. 

 

2.4. Tujuan Penilaian Prestasi Kerja 

Penetapan tujuan merupakan langkah awal dari pelaksanaan penilaian, 

karena tercapainya sasaran penilaian dapat dilihat dari penilaian yang telah 

dicapai. Rumusan tujuan berisi tentang target yang akan dicapai suatu perusahaan 

dalam periode tertentu.  

Menurut Cardoso (2000: 135) tujuan penilaian ada dua, yaitu : 

1. Untuk mereward performasi sebelumnya ( to reward past performance). 

2. Untuk memotivasikan perbaikan pervormansi pada waktu yang akan datang 

( to motivate future performance improvement). 
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Bagi organisasi hasil penilai prestasi kerja karyawan merupakan hal yang 

sangat penting arti dan perannya dalam pengambilan keputusan tentang berbagai 

hal seperti identifikasi kebutuhab program pendidikn dan pelatihan, rekruitmen, 

seleksi, program pengenalan, penempatan, promosi dan system imbalan dan 

berbagai aspek lain dari keseluruhan proses menejemen sumber daya manusia 

secara efektif ( Siagian, 2003 : 224). 

Tujuan penilaian menurut (Siagian 2000:116) ada 9 yang perlu dirumuskan 

sebelum melaksanakan penilaiaan, yaitu : 

1. Membantu meningkatkan kinerja yang sudah ada. 

2. Menetapkan sasaran bagi kinerja peroranagan. 

3. Menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan. 

4. Menyepakati rencana untuk mengembangkan keryawan di masa depan. 

5. Menilai potensi di masa depan untuk kenaikan pangkat. 

6. Memberikan umpan balik kepada keryawan mengenai kinerja mereka. 

7. Memberikan konsultasi kepada karyawan untuk maksud peninjauan gaji. 

8. Menentukan taraf kinerja karyawan untuk maksud peninjauan gaji. 

9. Mendorong para manajer untuk berfikir cermat mengenai kinerja staf 

mereka pada umumnya dan berbagai factor yang mempengaruhi, termasuk 

gaya kepemimpinan dan perilaku mereka. 

Dari beberapa pendapat tentang tujuan pelaksanaan penilaian di atas bahwa 

tujuan yang diutamakan perusahaan sebagai standar penilaian adalah untuk 

meningkatkan kinerja pegawai dan sebagai pengembangan kualitas pegawai. 
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Kinerja pegawai merupakan hal terpenting dalam proses penilaian, karena hasil 

kerja selama periode tertentu menunjukan pencapaian rencana kerja. Tercapainya 

target kerja menggambarkan tingkat prestasi yang harus dipertimbangkan sebagai 

dasar penetapan jabatan, pemberian gaji, dan sebagainya. 

 

2.5.  Manfaat Penilaian Prestasi Kerja 

Menurut T. Hani Handoko (2001: 135-137) manfaat penilaian prestasi kerja 

adalah : 

1. Perbaikan Prestasi Kerja 

 Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan keryawan, manajer dan 

departemen personalia dapat membetulakn kegiatan-kegiatan mereka untuk 

memperbaiki prestasi. 

2. Penyesuaian-penyesuaian Kompensasi 

 Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam 

menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk kompensasi 

lainya. 

3. Keputusan-keputusan Penempatan 

 Promosi, transfer dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi kerja masa 

lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan 

terhadap prestasi kerja masa lalu. 

4. Kebutuhan-kebutuhan Latihan dan Pengembangan 
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 Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukan kebutuhan latihan. 

Demikian juga, prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang 

harus dikembangkan. 

5. Perencanaan dan Pengembangan Karier 

 Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karier, yaitu 

tetang jalur karier tertentu yang harus diteliti. 

6. Penyimpanan-penyimpanan Proses Staffing 

 Prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan 

prosedur staffing departemen personalia. 

7. Ketidak-akuratan Informasional 

 Prestasi yang jelek mungkin menujukkan kesalahan-kesalahan dalam 

informasi analisis jabatan, rencana-rencana Sumber Daya Manusia, atau 

komponen-komponen lain system informasi manajemen personalia. 

Menggantungkan diri pada informasi yang tidak akurat dapar menyebabkan 

keputusan-keputusan personalia yang diambil tidak tepat. 

8. Kesalahan-kesalahan Desain Pekerjaan 

 Prestasi yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam 

desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu dignosa kesalahan-

kesalahan tersebut. 

9. Kesempatan Kerja Yang Adil 

 Penilaian prestasi kerja secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan 

penempatan internal diambil diskriminasi. 
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10. Tantangan-tantangan Eksternal 

 Kadang-kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh factor-faktor di luar 

lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi financial atau 

masalah-masalah pribadi lainnya. Denagn penilaian prestasi departemen 

personalia mungkin dapat menawarkan bantuan. 

Manfaat yang diperoleh dari penilaian prestasi kerja dapat digunakan 

sebagai perbaikan kinerja pegawai dan kemajuan kualitas maupun kuantitas yang 

dihasilkan setiap pegawai. 

 

2.6.  Metode-metode Penilaian Prestasi Kerja 

Metode merupakan cara yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian, 

penggunaan metode yang tepat dapat memungkinkan keberhasilan dalam 

penilaian. Dalam setiap perusahaan metode-metode penilaiannya berbeda-beda. 

Hal ini disesuiakan oleh keadaan dari masing-masing perusahaan. Menurut T. 

Hani Handoko (2001: 142) dalam penilaian prestasi kerja pegawai ada 2 metode 

yang digunakan, yaitu : 

a. Metode-metode Penilaian Berorientasi Masa Lalu 

Merupakan suatu upaya langsung untuk meminimumkan berbagai masalah 

tertentu yang dijumpai dalam pendekatan-pendekatan lain. Metode ini 

mempunyai kelebihan dalam hal perlakuan terhadap prestasi kerja yang 

telah terjadi dan sampai derajat tertentu dapat diukur, sedangkan 
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kelemahannya adalah bahwa prestasi kerja di masa lalu tidak dapat diubah. 

Akan tetapi dengan mengevaluasi prestsai kerja masa lalu, para karyawan 

memperoleh umpan balik yang selanjutnya bisa mengarah kepada 

perbaikan-perbaikan prestasi. 

Adapun teknik-teknik penilaian berorientasi masa lalu adalah sebagai 

berikut : 

1) Ranting Scale 

Pada metode ini, evaluasi subyektif dilakukan oleh penilai terhadap 

prestasi kerja karyawan dengan skala tertentu dari rendah sampai 

tinggi, evaluasi hanya didasarkan pada pendapat penilai, yang 

membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan criteria yang 

dianggap penting bagi pelaksanaan kerja tersebut. Adapun kelebihan 

teknik ini adalah tidak mahal dalam penyusunan dan administrsinya, 

penilai hanya memerlukan sedikit latihan, tidak memakan waktu dan 

dapat diterapkan untuk jumlah karyawan yang besar. Kelemahannya 

adalah kesulitan dalam menentukan criteria yang relevan denagn 

pelaksanaan kerja, formulir dan prosedur yang distandarisasikan yang 

tidak selalu berhubungan dengan pelaksanaan kerja. 

2) Checklist 

Metode ini dimaksudkan untuk mengurangi beban penilai. Penilai 

tinggal memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan 

prestasi kerja dan karakteristik-karakteristik karyawan. Metode ini 



21 
 

 

juga bisa memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat 

apabila daftar penilaian berisi item-item yang memadai. Meskipun 

metode ini praktis dan terstandarisasi, penggunaan kalimat-kalimat 

yang umum mengurangi keterkaitannya denagn pekerjaan. Kebaikan 

dari metode ini adalah ekonomis, mudah administrasinya, latihan 

bagi penilai terbatas, dan terstandarisasi. Kelemahannya meliputi 

penggunaan criteria kepribadian di samping criteria prestasi kerja, 

kemungkinan terjadinya bias penilai (terutama halo effect), 

interprestasi salah terhadap item-item checklist dan penggunaan 

bobotyang tidak tepat dan tidak memungkinkan penilai memberikan 

penilaian relatif. 

3) Metode Peristiwa Kritis ( Critical Incident Method ) 

Merupakan metode penelitian yang mendasarkan pada catatan-

catatan penilaian yang menggambarkan prilaku karyawan sangat baik 

atau sangat jelek dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerja. 

Penilaian dengan metode ini berguna dalam memberikan umpan 

balik kepada karyawan, dengan mengurangi kesalahan kesan terakhir. 

Kelemahannya adalah bahwa para atasan sering tidak berminat 

mencatat peristiwa-peristiwa kritis atau cenderung mmenagda-ngada, 

dan bersifat subyektif. 

4) Metode Peninjauan Lapangan  ( Field Review Method ) 
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Dengan metode ini, wakil ahli de[partemen personalia turun ke 

“lapangan” dan membantu para penilai dalam penilaian mereka. 

Spesialis personalia mendapatkan informasi khusus dari atasan 

langsung tentang prestasi kerja karyawan, kemudian para ahli itu 

mempersiapkan evaluasi atas dasr informasi tersebut. Evaluasi 

dikirim kepada penilai untuk review, perubahan persetujuan, dan 

pembahasan denagn karyawan yang dinilai. 

5) Tes dan Observasi Prestasi kerja 

Bila jumlah pekerjaan terbatas, penilaian prestasi kerja bias 

didasarkan pada tes pengetahuan dan ketrampilan. Tes mungkin 

tertulis atau peragaan ketrampilan. Agar berguna tes harus reliable 

dan valid. 

6) Metode-metode Evaluasi Kelompok 

Metode ini berguna untuk pengambilan keputusan kenaikan upah, 

promosi dan berbagai bentuk penghargaan organisasional karena 

dapat menghasilkan rangking karyawan dari yang terbaik sampai 

terjelek. Beberapa metode dalam evaluasi kelompok ini adalah 

sebagai berikut : 

a) Metode Rangking 

Metode rangking berarti penilai membandingkan karyawan yang 

satu dengan karyawan-karyawan lain untuk menentukan siapa 

yang lebih baik, dan kemudian menempatkan setiap karyawan 
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dalam urutan dari yang terbaik sampai terjelek. Kelemahan 

metode ini adalah kesulitan untuk menentukan factor-faktor 

pembanding, subyek kesalahan kesan terakhir dan halo effect. 

Kebaikannya menyangkut kemudahan administrasi dan 

penjelasannya. 

b) Grading atau Forced Distributions 

Pada metode ini penilai memisah-misahkan atau “menyortir” 

para karyawan ke dalam berbagai klasifikasi yang berbeda. Bila 

hanya suatu proporsi tertentu harus diletakkan pada setiap 

kategori. 

c) Point Allocation Method 

Metode ini merupakan bentuk lain metode grading. Penilai 

diberikan sejumlah nilai total untuk dialokasiakn di antara para 

karyawan dalam kelompok. Para karyawan yang lebih baik 

diberi nilailebih besar dari pada para karyawan denagn prestasi 

yang lebih jelek. Kebaikan metode ini adalah bahwa penilai 

dapat mengevaluasi perbedaan relative di antara para karyawan, 

meskipun kelemahan-kelemahan halo effect dan bias terakhir 

masih ada. 

b. Metode-metode Penilaian Berorientasi Masa Depan 

Penilaian-penilaian yang berorientasi masa depan memusatkan pada 

prestasi kerja diwaktu yang akan datang melalui penilaian potensi 
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karyawan atau penetapan sasaran-sasaran prestasi kerja di masa 

mendatang.  

Teknik-teknik yang biasa digunakan adalah : 

1) Penilaian Diri ( Self-Appraisals ) 

Teknik evaluasi ini berguna bila tujuan evaluasi adalah untuk 

melanjutkan pengembangan diri. Bila karyawan menilai dirinya, 

perilaku defensive cenderung tidak terjadi, sehingga upaya perbaikan 

diri juga cenderung dilkasanakan. 

2) Penilaian Psikologis (Psychological Appraisals ) 

Penilaian ini pada umumnya terdiri dari wawancara mendalam, tes-tes 

psikologi, diskusi dengan atasan langsung, dan review evaluasi-

evaluasi lainnya. Penilaian psikologis, biasanya dilakukan oleh para 

psikolog, terutama digunakan untuk menilai potensi karyawan diwaktu 

yang akan datang. Evaluasi terhadap intelektual, emosi, motivasi 

karyawan dan karakteristik-krakteristik hubungan pekerjaan lainnya 

sebagai hasil penilaian diharapkan bisa membantu untuk 

memperkirakanprestasi kerja di waktu yang akan datang. Evaluasi 

tersebut terutama digunakan untuk keputusan-keputusan penempatan 

dan pengembangan. Akurasi penilaian sepenuhnya tergantung pada 

ketrampilan para psikolog. 

3) Pendekatan Management By Objectves ( MBO ) 
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Inti pendekatan MBO adalah bahwa setiap karyawan pada penyelia 

secar bersama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran 

pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang, kemudian, dengan 

menggunakan sasaran-sasaran tersebut, penilaian prestasi kerja 

dilakukan secara bersama pula. 

4) Teknik Pusat Penilaian 

Untuk membantu identifikasi “talenta” manajemen di waktu yang akan 

datang, banyak perusahaan besar mempunyai pusat-pusat penilaian. 

Assessment center adalah suatu bentuk penilaian karyawan yang 

distandarisasikan di mana tergantung pada berbagai tipe penilaian dari 

penilai. Penilaian bisa meliputi wawancara mendalam, tes-tes 

psikologi, diskusi kelompok, simulasi dan sebagainya untuk 

mengevaluasi potensi karyawan di waktu yang akan datang. 

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003: 145) metode penelitian prestasi 

kerja pada umumnya dikelompokkan menjadi dua macam, yakni 

penilaian yang berorientasi waktu yang lalu, dan metode penilaian 

yang berorientasi pada waktu yang akan datang. 

a) Metode Penilaian Prestasi Kerja Berorientasi Waktu Lalu 

Penilaian prestasi kerja pada umumnya berorientasi pada masa 

lalu, artinya penilaian prestasi kerja seorang karyawan yang 

berdasarkan hasil yang telah dicapai oleh karyawan selama ini. 

Metode yang berorientasi masa lalu ini mempunyai kelebihan 
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dalam hal perlakuan terhadap kerja yang telah terjadi dan sampai 

derajat tertentu dapat diukur. Namun demikian, metode ini juga 

mempunyai kelemahan yakni prestasi kerja pada waktu yang lalu 

tidak dapat diubah. Tetapi dengan mengevaluasi prestasi kerja 

yang lalu para karyawan memperoleh umpan balik (feed back) 

terhadap pekerjaan mereka. Selanjutnya umpan balik tersebut 

dapat dimanfaatkan untuk perbaikan-perbaikan prestasi mereka. 

Teknik-teknik penilaian ini antara lain mencakup : 

1) Rating Scale 

Dalam hal ini penilai melakukan penilaian subjektif terhadap 

prestasi kerja karyawan dengan skala tertentu dari yang 

terendah sampai dengan tertinggi. Penilai memberikan tanda 

pada skala yang sudah ada tersebut dengan cara 

membandingkan antara hasil pekerjaan karyawan dengan 

kriteria yang telah ditentukan tersebut berdasarkan justifikasi 

penilai yang bersangkutan. 

2) Checklist 

Dalam metode checklist penilai hanya memilih pernyataan-

pernyataan yang sudah tersedia, yang menggambarkan prestasi 

kerja dan karakteristik-karakteristik karyawan (yang dinilai). 

Cara ini dapat memberikan gambaran prestasi kerja yang 

akurat, apabila pernyataan-pernyataan dalam instrumen 
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penilaian itu disusun secara cermat, dan diuji terlebih dahulu 

tentang validitas dan reliabilitasnya. 

Penilaian secara checklist ini juga dapat dikuantitaskan, apabila 

pernyataan-pernyataan itu sebelumnya diberi nilai yang 

mencerminkan bobotnya. Metode ini mudah digunakan dan 

mudah mengadministrasikan, dan sangat ekonomis. Sedangkan 

kelemahan metode ini tidak memungkinkan adanya relativitas 

penilaian. Faktor sikap karyawan yang dinilai tidak tercermin. 

3) Metode Peristiwa Kritis 

Metode penilaian ini didasarkan kepada catatan-catatan dari 

pimpinan atau penilai karyawan yang bersangkutan. Pimpinan 

membuat catatan-catatan tentang pekerjaan atau tugas-tugas 

dari karyawan yang akan dinilai. Catatan-catatan itu tidak 

hanya mencakup hal yang negative tentang pelaksanaan tugas 

saja, tetapi juga hal-hal positif. Kemudian berdasarkan catatan-

catatan peristiwa kritis tersebut penilai atau pimpinan membuat 

penilaian terhadap karyawan yang bersangkutan. 

4) Metode Peninjauan Lapangan 

Metode penilaian dilakukan dengan cara penilai atau pimpinan 

melakukan terjun langsung ke lapangan untuk menilai prestasi 

kerja karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, cara 

pertama dapat dilakukan bersama dengan kegiatan supervisi. 
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Dalam supervisi, para para penilai atau pimpinan dapat 

melakukan penilaian terhadap kerja para karyawan. 

Sedangkan cara kedua secara sengaja dan terencana para 

penilai mendatangi tempat kerja para karyawan untuk 

melakukan penilaian prestasi kerja yang bersangkutan. 

5) Tes Prestasi Kerja 

Metode penilaian ini dilakukan dengan mengadakan tes tertulis 

kepada karyawan yang akan dinilai. Karena apa yang 

dinyatakan (tes) dan jawaban dari karyawan ini dalam bentuk 

tertulis, dan tidak mencerminkan langsung prestasi seseorang, 

maka metode ini termasuk tidak langsung. 

b) Metode Penilaian Prestasi Kerja Berorientasi Waktu Yang Akan 

Datang 

Metode penilaian prestasi kerja yang berorientasi waktu yang akan 

datang, memusatkan prestasi kerja karyawan saat ini serta 

penetapan sasaran prestasi kerja di masa yang akan datang. 

Teknik-teknik yang dapat digunakan antara lain : 

1) Penilaian Diri (Self Appraisal) 

Metode ini menekankan bahwa penilaian prestasi kerja 

karyawan dinilai oleh karyawan itu sendiri. Tujuan penilaian 

ini adalah untuk mengembangkan diri karyawan dalam rangka 

pengembangan organisasi. 
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2) Pendekatan Management by Objektive (MBO) 

Metode penilaian ini ditentukan bersama-sama menentukan 

tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran pelaksanaan kerja di waktu 

yang akan datang kemudian dengan menggunakan sasaran 

tersebut penilaian prestasi kerja yang dilakukan secara 

bersama-sama. 

3) Penilaian Psikologis 

Metode penilaian ini dilakukan dengan mengadakan 

wawancara mendalam, diskusi, atau tes-tes psikologi terhadap 

karyawan yang akan dinilai. Aspek-aspek yang dinilai antara 

lain : intelektual, emosi, motivasi, dan sebagainya dari 

karyawan yang bersangkutan. Dari hasil ini akan dapat 

membantu untuk memperkirakan prestasi kerja di waktu yang 

akan datang. Evaluasi relavan untuk keputusan-keputusan 

penempatan atau perpindahan tugas di lingkungan organisasi. 

4) Teknik Pusat Penilaian 

Di dalam suatu organisasi yang sudah maju, terdapat suatu 

pusat penilaian karyawan. Pusat ini mengembangkan sistem 

penilaian baku yang digunakan untuk menilai para 

karyawannya. Hasil penilaian pusat ini sangat bermanfaat 

untuk mengidentifikasi kemampuan manajemen di waktu-

waktu yang akan datang. 
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Menurut Hasibuan (2008: 97) metode penilaian prestasi kerja karyawan 

dikelompokan menjadi dua yaitu : 

a. Metode Tradisioanal 

Metode ini adalah metode tertua dan paling sederhana untuk 

mengukur prestasi karyawan dan diterapkan secara tidak sistematis maupun 

secara sistematis. Metode tradisional dibagi menjadi : 

1) Ranting Scale 

Penilaian yang dilakukan oleh atasan atau supervisor untuk mengukur 

karakteristik, misalnya mengenai inisiatif, ketergantungan, kematangan 

dan kontribusinya terhadap tujuan kerjanya. 

2) Employee Camapation 

Metode ini merupakan metode penilaian yang dilakukan dengan cara 

membandingkan antara seorang pekerja dengan pekerja lainnya 

metode ini dibagi menjadi tiga yaitu : 

a) Alternation Ranking 

Metode penilaian dengan cara mengurut peringkat (ranking) 

karyawan dimulai dari yang terendah sampai yang tertinggi atau 

mulai dari bawahan sampai tertinggi dan berdasarkan kemampuan 

yang dimiliki. 

b) Paired Comparation 

Metode penilaian dengan cara karyawan dibandingkan dengan 

seluruh karyawan lainya, sehingga terdapat berbagai alternatif 
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keputusan yang akan diambil. Metode ini dapat digunakan untuk 

jumlah karyawan yang sedikit. 

c) Porced Comporation (Grading) 

Metode ini sama dengan paired comparation tetapi digunakan 

untuk jumlah karyawan yang banyak. 

3) Check List 

Penilaian tinggal memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang 

menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik setiap individu 

karyawan, baru melaporkannya kepada bagian personalia untuk 

menetapkan bobot nilai, indeks dan kebijaksanaan selanjutnya bagi 

karyawan yang bersangkutan. 

4) Freeform Essay 

Dengan metode ini seorang penilai diharuskan membuat karangan 

yang berkenaan dengan orang atau karyawan yang sedang dinilainya. 

5) Critical Incident 

Penilai mencatat semua kejadian mengenai tingkah laku bawahannya 

sehari-hari yang kemudian dimasukakan ke dalam  buku catatan 

khusus yang terdiri dari berbagai macam kategori tingkah laku 

bawahannya. 

a. Metode Modern 

Metode ini dibagi menjadi tiga : 

1) Assesment Centre 
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Metode ini biasanya dilakukan dengan pembentukantim penilai 

khusus. Pembentukan tim ini harus lebih baik sehingga penilaiannya 

lebih objektif dan indeks prestasi yang diperoleh sesuai dengan talenta 

atau kenyataan dari setiap individu karyawan yang dinilai. 

2) Management by Objektive (MBO=MBS) 

Dalam metode ini karyawan langsung diikut sertakan dalam 

pemutusan persoalan dengan memperhatikan kemampuan bawahan 

dalam menentukan sasarannya masing-masing yang ditekankan pada 

pencapaian sasaran perusahaan. 

3) Human Asset Accounting 

Dalam metode ini, faktor pekerja dinilai sebagai individu modal jangka 

panjang sehingga sumber tenaga kerja dinilai dengan cara 

membandingkan terhadap variabel-variabel yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan perusahan. 

Dari ketiga metode penilaian prestasi kerja tersebut, penulis menggunakan 

metode penilaian prestasi kerja pegawai yang berdasarkan metode penilaian dari 

T. Hani Handoko. 

 

2.7. Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja  

Dalam upaya pelaksanaan penilaian prestasi kerja yang berkualitas dan 

sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan, maka perusahaan harus 
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mempunyai suatu prosedur yang ditetapkan. Prosedur tersebut dibuat dengan 

tujuan untuk mengevaluasi performansi pegawai dalam mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Soekidjo Notoatmodjo dalam bukunya “Pengembangan Sumber 

Daya Manusia” (2003:132) dalam kehidupan suatu organisasi ada beberapa 

asumsi tentang perilaku manusia sebagai sumber daya manusia, yang mendasari 

pentingnya penilaian prestasi kerja. Asumsi-asumsi tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

a. Setiap orang ingin memiliki peluang untuk mengembangkan kemampuan 

kerjanya sampai tingkat yang maksimal. 

b. Setiap orang ingin mendapat penghargaan apabila ia dinilai melaksanakan 

tugas dengan baik. 

c. Setiap orang ingin mengetahui secara pasti tangga karier yang dinaikinya 

apabila dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 

d. Setiap orang ingin mendapatkan perlakuan yang obyektif dari penilaian 

dasar prestasi kerjanya. 

e. Setiap orang bersedia menerima tanggung jawab yang lebih besar. 

f. Setiap orang pada umumnya tidak hanya melakukan kegiatan yang sifatnya 

rutin tanpa informasi. 

Dengan asumsi-asumsi diatas, maka pegawai dalam suatu kantor akan 

dapat meningkatkan prestasi kerja mereka, sehigga secara tidak langsung sumber 

daya manusia pegawai kantor akan meningkat, dengan begitu pegawai kantor 
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juga akan semakin berkembang. Sumber manusia yang baik pada suatu instansi 

maka pegawai yang ada pada instansi tersebut semakin maju dalam kinerjanya. 

Menurut Hadipoerwono (1982:134-135), dikemukakan beberapa pokok 

Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja sebagai berikut: 

a. Pihak yang bertindak sebagai penilai 

Pihak yang bertidak sebagai penilai tergantung dari besar kecilnya 

bentuk usaha dan struktur organisasi. Dalam usaha kecil biasanya pihak 

penilai melakukan penilaian langsung terhadap karyawan. Dalam hal ini 

tidak akan kesulitan dalam penilaian karena penilai sebagai pengawas. 

Dalam bentuk usaha besar, dengan ratusan personalia dan ribuan 

karyawan akan mempersulit dalam penilaian. Menurut Hadipoerwono 

(1982:134) pihak penilai melakukan penilaian langsung terhadap 

bawahannya, pimpinan melakukan pengamatan terhadap tanggung jawab 

karywan dalm melaksanakan tugas sehari-hari. Pihak yang memberikan 

penilaian seperti : mandor, supervisor, manajer, rekan kerja, bahkan dirinya 

sendiri. 

Hal ini juga dikemukakan oleh Edwin B. Flippo bukunya Masud 

(1984:257) bahwa pada umumnya, penilai adalah atasan langsung dari 

orang yang akan dinilai, karena seringya berhubungan dialah yang paling 

mengenal kerja pegawai tesebut. Seorang Pejabat Penilai barulah dapat 

memberikan penilaian apabila ia telah membawahi pegawai yang 

bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan. Ketentuan ini adalah untuk 
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memberikan kesempatan kepada Pejabat Penilai untuk mengenal dengan 

baik pegawai yang akan dinilai, sehingga dengan demikian diharapkan 

adannya obyektifitas di dalam memberikan penilaian. 

Apabila Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diperlukan untuk 

suatu mutasi kepegawaian, sedang Pejabat Penilai belum 6 bulan 

membawahi pegawai yang dinilai, maka Pejabat tersebut dapat melakukan 

penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan bahan-bahan yang 

ditinggalkan oleh Pejabat Penilai yang lama. Setiap Pejabat Penilai 

berkewajiban melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap 

pegawai yang secara langsung berada di bawahnya. 

Penilaian dilakukan pada bulan Desember tiap-tiap tahun. Jangka 

waktu penilaian adalah mulai bula Januari sampai dengan bulan Desember 

dalam tahun yang bersangkutan. Setiap Pejabat Penilai berkewajiban 

mengisi dan memelihara buku catatan penilaian. Buku catatan penilaian 

bagi pegawai yang diangkat menjadi Pejabat Negara, sedang menjalankan 

tugas belajar, diperbantukan/dipekerjakan pada Perusahaan milik Negara, 

organisasi profesi, badan swasta yang ditentukan, negara sahabat, atau bdan 

internasional tetap dipelihara oleh Pejabat Penilai dari instansi induk 

dengan menggunakan bahan-bahan dari pimpinan yang bersangkutan 

dimana pegawai tersebut bekerja atau tugas belajar. 

Buku catatan penilaian disimpan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya 

oleh Pejabat Penilai selama 5 (Lima) Tahun. Buku catatan penilaian yang 
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telah lebih dari 5 (Lima) tahun tidak digunakan lagi. Hasil penilaian 

Pejabat Penilai dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. 

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan harus diisi sendiri oleh Pejabat 

Penilai. 

Menurut sulistyani & Rosidah (2003:232), dalam memberikan 

penilaian seorang penilai harus memiliki pedoman atau ketentuan-

ketentuan sebagai berikut : 

1) Bersifat Obyektif 

Dalam memberikan penilaian terlepas dari kepentingan sendiri, 

seperti rasa senang dan tidak senang. Pemberian nilai secara obyektif 

hendaknya sesuai dengan kenyatan yang terjadi. 

2) Adil 

Untuk memberikan penilaian yang adil maka harus 

memberikan ketentuan yang sama bagi semua karyawan. Jika ada 

kesalahan yang dilakukan oleh seorang pegawai maka tanpa 

memandang siapapun harus segera ditindak. 

3) Konsekuensi 

Penilaian harus mempunyai pedoman dalam menentukan 

penilaian yang telah ditetapkan. 

4) Mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan 

Seorang penilai dalam melaksanakan penilaian harus 

mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan. 
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b. Waktu Penilaian 

Waktu penilaian tegantung dari tujuan penilaian, apakah digunakan 

untuk menetapkan kenaikan upah, perubahan upah, penyesuaian atau 

pergeseran tugas dan sebagainya. Masa pelaksanaan penilaian hendaknya 

tidak terlalu singkat karena hal yang demikian dapat menghasilkan 

penilaian yang kurang akurat. Sebaiknya penilaian dilakukan setiap 

triwulan atau setahun sekali. 

Menurut Edwin B. Flippo dalam bukunya “Manajemen Personalia” 

(1984:258), bahwa jadwal penilaian yang paling banyak adalah setengah 

tahun atau setahun. Setiap satu tahun kerja pemimpin harus melakukan 

penilaian secara sistematik. Sedangkan menurut Robet L. Mathis dan John 

H. Jacson dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya Manausia” (2002:86) 

bahwa penilaian umumnya dilaksanakan sekali atau dua kali dalam 

setahun, lebih sering berkala dan dekat dengan tanggal karyawan mulai 

bekerja. 

c. Tempat Pengelolaan Penilaian 

Tempat pengolahan penilaian adalah bagian Personalia, pada bagian 

ini disusun daftar-daftar pernyatan dalam penilaian dan formuli-formulir 

yang dibutuhkan dalam penilaian. 

d. Hak penyanggah 

Hak menyanggah dari yang menerima daftar pernyatan penilaian 

umunya sudah diakui dan diselesaikan dengan seksama. Pada formulir 
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penilaian biasanya dilengkapi dengan kolom (tempat) dimana karyawan 

yang bersangkutan dapat menyatakan persetujuannya atau sanggahannya. 

Untuk menghindari kesalahpahaman, pengertian maka disertai uraian 

alasan yang logis. 

e. Sifat Rahasia 

Sifat dari penilaian prestasi kerja dijaga, karena suatu penilaian 

prestasi kerja mengandung unsur-unsur kepribadian dari yang dinilai. Pada 

dasarnya seseorang tidak ingin kepribadiannya diketahui oleh pihak-pihak 

yang tidak berkepentingan. Jadi, penilaian prestasi kerja merupakan 

persoalan intern antara pimpinan dengan pihak yang dinilai. 

 

2.8.  Ukuran-ukuran Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja 

Menurut (Handoko 2001;138-139) bahwa penilaian hendaknya memberikan 

suatu gambaran akurat mengenai prestasi kerja karyawan. Untuk mencapai 

tujuan ini, sistem-sistem penilaian mempunyai hubungan dengan  pekerjaan (job 

related), praktis, mempunyai standar-standar dan menggunakan berbagai ukuran 

yang dapat diandalkan. Job related berarti bahwa sistem menilai prilaku-prilaku 

kritis yang mewujudkan keberhasilan perusahaan, sedangkan suatu sistem 

disebut praktis bila dipahami atau dimengerti oleh para penilai dan karyawan. 

Di samping harus ”job-related” dan praktis, evaluasi prestasi kerja 

memerlukan standar-standar pelaksanaan kerja diukur, agar efektif standar 
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hendaknya berhubungan dengan hasil-hasil yang diinginkan pada setiap 

pekerjaan. Lebih lanjut, evaluasi juga memerlukan ukuran-ukuran prestasi kerja 

yang dapat diandalkan (performance measures). Berbagai ukuran ini, agar 

berguna, harus mudah digunakan, reliabel dan melaporkan prilaku-prilaku kritis 

yang menentukan prestasi kerja. 

Sedangkan menurut (Notoatmodjo 2003;134) penilaian yang baik harus 

dapat memberikan gambaran yang diukur. Artinya penilaian benar-benar menilaii 

prestasi pekerjaan karyawan yang dinilai. Agar penilaian mencapai tujuan ini 

maka ada 3  hal yang perlu diperhatikan, yakni: 

1. Penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan (job related). 

Artinya sistem penilaian itu benar-benar menilai prilaku atau kerja yang 

mendukung kegiatan organisasi dfimana karyawan itu bekerja. 

2. Adanya standar pelaksanaan kerja (performance standards) 

 Standar pelaksanaan adalah ukuran yang dipakai untuk menilai prestasi kerja 

tersebut. Agar penilaian itu efektif, maka standar penilaiam hendaknya 

berhubungan dengan hasil-hasil yang diinginkan setiap pekrjaan, dengan  

demikianm maka standar pelaksanaan kerja ini semacam alat ukur prestasi 

kerja. 

3. praktis 

 Sistem penilaian yang praktis, bila mudah dipahami dan dimengerti serta 

digunakan, baik oleh penilai maupun karyawan. Cara penilaian prestasi kerja 

dapat dilakukan melalui pengamatan-pengamatan, baik pengamatan 
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langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung dilaksanakan apabila 

para penilai secara nyata melihat pelaksanaan kerja yang dinilai (karyawan), 

sedangkan penilaian tidak langsung terjadi kalau penilaian di lakukan 

terhadap pelaksanaan kerja melalui simulasi atau tiruan. Tes tertulis untuk 

menceritakan prosedur mengoperasikan suatu alat adalah salah satu untuk 

penilaian secara tidak langsung suatu penampilan kerja. 

Dimensi lain dari ukuran-ukuran prestasi kerja adalah masalah subjektif dan 

objektif. Ukuran subjektif adalah ukuran penilaian yang tidak dapat dibuktikan 

atau diuji oleh orang-orang lain. Penilaian melalui prestasi kerja kartyawan 

menggunakan ukuran dirinya sendiri, sedangkan ukuran objektif adalah ukuran-

ukuran yang dapat dibuktikan atau diuji oleh orang lain. Penilai memberikan 

penilaian terhadap karyawan menggunakan ukuran yang umum dipakai 

sehubungan dengan aspek yang dinilai. 

Hal sependapat menurut Cardoso (2002:136), ukuran penilaian adalah 

kriteria performasi yang dapat diukur secara obyektif. Ada tiga kriteria 

kualifikasi performasi yang dapat digunakan sebagai tolak ukur secara obyektif 

untuk pengembangan karyawan, sebagai berikut : 

1. Relevansi  

 Menunjukan tingkat kesuaian antara kriteria dengan  tujuan-tujuan yang 

ditetapkan. Kriteria yang digunakan sebagai penilaian dapat mencapai 

keseluruhan rumusan tujuan. 
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2. Reliabilitas 

 Menunjukan tingkat mana kriteria menghasilkan hasil yang konsisten. 

Ukuran-ukuran kuantitatif seperti satuan-satuan produksi dan volume 

penjualan menghasilkan pengukuran yang konsisten secara relatif. Kriteria 

subjektif seperti; siapa, kreatifitas, kerjasama dan sebagaianya tergantung 

pada siapa yang mengevaluasi, dan bagaimana pengukuran dilakukan. 

3. Diskriminasi 

 Mengukur tingkat di mana suatu kriteria performasi bisa memperhatikan 

perrbedaan-perbedaan dalam performansi. 

 

2.9. Kesalahan-kesalahan dalam Penilaian Prestasi Kerja 

Penilai sering tidak berhasil untuk tidak melibatkan emosionalnya dalam 

menilai prestasi kerja karyawan. Kesalahan yang terjadi disebut dengan bias, 

yaitu distorsi pengukuran tidak akurat. Menurut Handoko (2001;140). Bias 

penilai yang paling umum terjadi adalah : 

1. Halo effect 

 Halo effect terjadi bila pendapat penilai tentang karyawan 

mempengaruhi pengukuran prestasi kerja. Sebagai contoh, bias seorang 

atasan senang kepada seorang karyawan, maka pandangan ini bisa 

mengubah etimasi atasan terhadap prestasi kerja karyawan. 
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2. Kesalahan Kecenderungan terpusat 

 Banyak penilai yang tidak suka menilai para karyawannya sebagai yang 

efektif atau tidak efektif, dan sangat baik atau sangat jelek, sehingga 

penilaian prestasi kerja cenderung dibuat rata. 

3. Bias terlalu lunak dan terlalu keras 

 Kesalahan terlalu lunak ( leniency bias ) disebabkan oleh kecenderungan 

penilai untuk terlalu mudah memberikan nilai baik dalam evaluasi 

prestasi kerja karyawan. Kesalahan terlalu keras ( strickness bias ) 

adalah sebaliknya, yang terjadi karena penialai cenderung terlalu ketat 

dalam evaluasi mereka. 

4. Prasangka Pribadi 

 Faktor-faktor yang membentuk prasangka pribadi terhadap seseorang 

atau kelompok bisa mengubah penilaian. Sebagai contoh, seorang atasan 

pria cenderung memberi penilaian rendah kepada para karyawan wanita 

karena sesuatu hal. 

 

2.10. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan 

Penilaian 

Penilaian yang dilakukan dengan masimal  dapat memberikan 

keuntungan bagi suatu instansi, yaitu dapat meningkatkan kinerja. 

Keuntungan ini merupakan pencapaian tujuan yang telah direncanakan selam 
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periode tertentu. Akan tetapi dalam proses melakukan penilaian unjuk kerja 

yang baik ini terdapat tantangan yang akan dialami ( Efendi Hariandja, 

2002:201 ). 

Hambatan penilaian menurut Efendi Hariandja ( 2002:201-204) adalah 

sebagai berikut : 

a. Kesalahan Penilai 

Kesalahan penilaian karena penilai kurang selektif dalam penilaian, 

sehingga hasil penilaian kurang maksimal. 

b. Ketidakpastian Penilai 

Penilai mungkin tidak siapkan untuk melakukan penilaian, ini dapat 

mengakibatkan : 

1. Penilai kurang percaya diri 

2. Keterbatasan pengetahuan mengenai pekerjaan, dan 

3. Kurangnya waktu untuk melakukan penilaian 

Kurang percaya diri dapat terjadi karena penilai tidak memahami 

elemen-elemen system penilaian, yang dapat mengakibatkan 

keterbatasan pengetahuan mengenai pekerjaan dan juga pegawai yang 

sedang dinilai, ditambah lagi dengan waktu yang tersedia untuk 

melakukan penilaian, yang dapat terjadi karena kesibukan para penilai ( 

biasanya manajer ) dalam pekerjaan sehari-hari. 
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c. Ketidakefektifan Praktek dan Kebijakan Organisasi 

Dalam hal ini adalah ;  

1. Tidak adanya reward penilai 

2. Norms supporting leniency 

3. Lock of appropriate accountability 

d. Formulir Penilaian Tidak Baik 

Metode-metode penilaian biasanya menggunakan formulir penilaian, 

dan sering kali formulir penilaian tersebut tidak jelas, tidak mencakup 

aspek utama dari unjuk kerja, kompleks atau rumit. 

 

Menurut Hasibuan (2008;100) kendala yang dihadapi dalam penilaian 

yaitu : Indeks prestasi pegawai harus ditetapkan denagn baik, jujur, objektif 

sesui denagn kenyataan yang ada. Akan tetapi, karena adanya kendala “halo 

effect” dan tolak ukur penilaian maka indeks prestasi sering tidak sesuai 

denagn kenyataan. Halo effect merupakan kesalahan yang dilakukan oleh 

penilai, karena umumnya cenderung akan memberikan indeks prestasi baik 

bagi pegawai yang dikenalnya atau sahabat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kab.Semarang yang letaknya di Jl. Pemuda No. 7 Ungaran Kabupaten Semarang. 

 

3.2.  Objek Penelitian 

Objek kajian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi, 2002: 122). Objek penulis kaji dalam tugas akhir ini 

adalah Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang. 

 

3.3.  Jenis Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau 

saksi utama dan kejadian yang lalu (Nazir, 1988: 58) 

Data primer yang penulis peroleh dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan secara langung oleh penulis ditempat penelitian yaitu Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.semarang. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan catatan tentang adanya suatu peristiwa 

maupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinil (Nazir, 

1988: 59) 

Data Sekunder yang penulis peroleh dari objek penelitian adalah data 

mengenai gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kab.Semarang meliputi sejarah berdirinya, struktur organisasi, dan tugas 

pokok. 

 

3.4.   Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 1988: 186). 

Kegiatan wawancara ini penulis lakukan melalui tanya jawab langsung 

dengan pimpinan dan beberapa karyawan setempat sebagai narasumber yang 

berkompeten dibidangnya, untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai 

bahan laporan tugas akhir tentang pelaksanaan penilaian prestasi kerja 

pegawai pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab. Semarang. 
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2. Angket/Kuesioner 

Metode Angket adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan 

bentuk pertanyaan atau isian yang telah dirancang sebelumnya. Cara 

pengumpulan data ini untuk mendapat informasi tentang masalah-masalah 

pekerjaan atau kemampuan personil yang berkaitan dengan kebutuhan 

pendidikan (A.A.Anwar Prabu Mangkunegara, 2008:81).  

Dalam metode angket penulis membagikan angket yang berisi 

pertanyaan kepada semua pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kab.Semarang dalam bentuk checklist ( √ ) pada tempat yang 

disediakan. Kuesioner yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data 

adalah kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup yaitu yang sudah disediakan 

jawabannya sehingga responden tinggal memilih (Arikunto, 1998:140). 

Kuesioner yang dipergunakan menyediakan 4 alternatif jawaban untuk 

setiap soal dengan skor masing-masing: 

Jawaban ( a ) dengan skor 4 

Jawaban ( b ) dengan skor 3 

Jawaban ( c ) dengan skor 2 

Jawaban ( d ) dengan skor 1 

Data yang diperoleh dari angket atau kuesioner, dijumlahkan atau 

dikelompokkan sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Penulis 

menggunakan metode ini untuk memperoleh informasi dari pegawai 
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mengenai pelaksanaan penilaian prestasi kerja pada Dinas Kependudukana 

dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya (Suharsimi, 2006 :158). 

Suatu usaha yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan 

dokumen yang tersedia sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. Dalam hal ini dokumen yang digunakan berasal dari 

literature-literatur tentang DP-3 dan dokumen instansi yang berupa catatan, 

buku profil dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kab.Semarang. 

 

3.5.   Metode Analisis Data 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode analisis 

data secara deskriptif kulitatif dengan presentase. Metode analisis deskriptif 

kualitatif adalah yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-

pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Teknik analisis 

deskriptif kualitatif dengan presentase adalah data yang dijumlahkan, 

dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh presentase 

(Arikunto, 1998:246). 
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Metode penelitian ini untuk membuat gambaran mengenai situasi dan 

kejadian. Pertanyaan dalam angket dirancang dengan menguraikan tanggapan 

pegawai atas pelaksanaan penilaian prestasi kerja. 

Untuk menentukan kriteria sebagai dasar untuk mengklasifikasikan, 

penentuan kriteria dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (Rachman & 

Muhsin, 2004:36). 

% terendah (% r) = (1:4) x 100% = 25% 

% tertinggi (%t) = (4:4) x 100% = 100% 

Jarak  = 100% - 25%  = 75% 

Interval Kriteria = 75% : 4  = 18% 

Tabel 3.1. Kriteria Deskriptif Presentase 

Skor Kriteria 

82% - 100% 

                     63% - 81% 

                     44% - 62% 

                     25% - 43% 

Sangat Baik 

Baik 

Kurang Baik 

Tidak Baik 

 

Data yang sudah sampai ke presentase lalu ditafsirkan dengan kalimat-

kalimat yang bersifat kualitatif, dimana hasil presentase itu bermacam-macam 

variabelnya tergantung tiap pertanyaan yang disediakan oleh penulis. 

Penulisan menggunakan metoe ini dimaksudkan agar memperoleh 

gambaran dan data secara sistematis, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan 
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kebenarannya berkaitan dengan pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian 

4.1.1. Sejarah berdirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah bagian kependudukan 

yang menangani masalah pembuatan kartu penduduk, kartu keluarga dan masalah 

kependudukan lainnya serta bagian catatan sipil yang mencatat kelahiran 

hubungan keluarga dan kematian. Pada tahun 2000 kantor ini merupakan 

gabungan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja. Dinas 

Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja masuk dalam PEMDA Kab. 

Semarang dan dibawah naungan bupati.  

Namun menurut konferensi Jenewa Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan 

Tenaga Kerja tidak bisa disatukan. Pada tahun 2005 dengan kebijakan pemerintah 

pusat Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja dipecah menjadi dua 

lembaga sesuai dengan tugas masing-masing yang terdiri dari : Dinas Tenaga 

Kerja dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Pergantian nama menjadi 

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tidak bertahan lama sampai saat ini 

karena pada tahun 2008 kantor ini mengalami pergantian nama menjadi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pergantian nama ini didasari pada Perda No. 
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18 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Keja Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang. 

 

4.1.2. Tugas dan Fungsi Pokok 

a. Tugas Pokok 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan 

catatan sipil. 

b. Fungsi Pokok 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan 

tugas pokok, menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil; 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan 

catatan sipil; 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan catatan 

sipil; 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

 

4.1.3. Visi dan Misi 

a. Visi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 

melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kependudukan dan 
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Catatan Sipil. Adapun visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

adalah “Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan 

Sipil”. 

b. Misi 

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah : 

1) Mewujudkan aparatur yang terampil dan profesional. 

2) Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatn Sipil secara lengkap dan akurat. 

3) Menyelenggarakan sistem data dan informasi yang akurat dan tepat 

sasaran.  

 

4.1.4. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan 

atas Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata 

Keja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang terdiri dari : 

a. Kepala 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c.    Bidang Kependudukan, terdiri dari : 

1) Seksi Identitas dan Perpindahan Penduduk 

2) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi 
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d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari : 

1) Seksi Kelahiran dan Kematian 

2) Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Pengakuan Anak 

3) Seksi Pengolahan Data 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, struktur organisasi pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang termasuk dalam struktur 

organisasi lini (garis). Hal ini terlihat dari rantai perintah mengalir jelas 

secara vertikal dari tingkat paling atas, melalui tingkat menengah, dan 

sampai di tingkat bawah. ( Bagan Struktur Organisasi terlampir ). 

 

4.1.5. Rincian Tugas Tiap Bagian 

A. Kepala  

1. Tugas Pokok 

Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan 

dan Catatan Sipil. 

2. Fungsi 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan 

sipil. 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan 

catatan sipil. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan 

catatan sipil. 
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d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

3. Rincian Tugas 

a. Merumuskan program kerja dan anggaran Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil. 

b. Merumuskan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan 

sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

c. Menetapkan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

d. Membagi tugas bawahan sesuai bidang tugasnya dan mengarahkan 

pelaksanaan kegiatan operasional Dinas. 

e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar diperoleh 

hasil kerja yang optimal. 

f. Menyelenggarakan keskretariatan Dinas. 

B. Sekretariat 

1. Tugas Pokok 

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil di bidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi 

keuangan, administrasi umum dan administrasi kepegawaian. 

2. Fungsi 
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a. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan  rumah tangga 

Dinas. 

b. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas. 

c. Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan Dinas. 

3. Rincian Tugas 

a. Menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan 

rangkuman rencana kerja Sub bagian – Sub bagian. 

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 

dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan, 

keuangan, umum dan kepegawaian. 

c. Mengoordinasikan penyusunan program kerja Dinas. 

d. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan 

seluruh Bidang di lingkungan Dinas. 

e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan, kearsipan, perpustakan, perlengkapan rumah tangga 

Dinas sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas. 

f. Mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan Dinas. 

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

kesekretariatan. 

h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat. 
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i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.  

C. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

1. Tugas Pokok 

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang penyusunan 

perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan. 

2. Rincian Tugas 

a. Menyusun program kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan 

dan Keuangan. 

b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan 

kegaitan. 

c. Menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari 

masing-masing bidang, sub bidang dan sub bagian sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

d. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 

(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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e. Menyusun profil dan laporan bidang kependudukan dan catatan 

sipil, Standar Pelayanan Minimal, Standar Operasional Prosedur 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

f. Menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan 

administrasi keuangan. 

g. Melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang 

keuangan di lingkungan dinas. 

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelakasanaan anggaran di 

lingkungan dinas. 

i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan 

dinas. 

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dinas. 

k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 

bagian Perencanaan. 

l. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub 

bagian Perencanaan dan Keuangan. 

m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada guna kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

1. Tugas Pokok 

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang administrasi umum 

dan administrasi kepegawaian. 

2. Rincian Tugas 

a. Menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Umum dan 

Kepegawaian. 

b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan. 

c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi 

umum, rumah tangga, perpustakan, kearsipan dan pengelolaan 

administrasi kepegawaian dinas. 

d. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk 

keperluan tumah tangga dinas sesuai dengan kebutuhan, anggaran 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Melaksanakan inventarisasi barang kekayaan dinas untuk tertib 

administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris 

agar dapat digunakan dengan optimal. 

f. Membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Unit 

Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan 

kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi 

kepegawaian. 
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g. Memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat 

pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya. 

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 

bagian Umum dan Kepegawaian. 

i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

E. Bidang Kependudukan 

1. Tugas Pokok 

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil di bidang identitas dan perpindahan penduduk, 

pengelolaan data dan informasi. 

2. Fungsi 

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Kependudukan. 

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Kependudukan. 

c. Pelaksanaan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian kegiatan Bidang Kependudukan. 

3. Rincian Tugas 

a. Menyusun program kerja dan anggaran Bidang Kependudukan. 
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b. Merumuskan kebijakan teknis dibidang identitas dan perpindahan 

penduduk, dan pengelolaan data dan informasi. 

c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya dan 

mengarahkan pelaksanaan kegiatan. 

d. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Kependudukan. 

e. Menyelenggarakan kegiatan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, 

pengendalian, evaluasi dan kerjasama dibidang identitas dan 

perpindahan penduduk, dan pengelolaan data dan informasi. 

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Bidang Kependudukan. 

g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

Bidang Kependudukan. 

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

F. Seksi Identitas dan Perpindahan Penduduk 

1. Tugas Pokok 

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Kependudukan di bidang 

identitas dan perpindahan penduduk. 

2. Rincian Tugas 
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a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Identitas dan 

Perpindahan Penduduk. 

b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan. 

c. Melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan penelitian tehadap 

identitas dan perpindahan penduduk. 

d. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, perekaman dan penerbitan 

Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Induk 

Kependudukan serta Surat-surat Keterangan Kependudukan. 

e. Melaksanakan penataan pendaftaran penduduk, pencatatan mutasi 

dan perpindahan penduduk sesuai ketentuan yang berlaku. 

f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan 

pemeliharaan register penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan 

agar mudah dalam pencarian. 

g. Melaksanakan perhitungan perkiraan proyeksi kependudukan 

terhadap permintaan pelayanan pendaftaran penduduk dalam 

rangka penerbitan Katu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan 

Surat-surat Kependudukan. 

h. Melaksanakan pendataan jumlah dokumen kependudukan 

berdasarkan proyeksi kependudukan. 

i. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan administrasi umum dan 

teknis pendaftaran dan perpindahan penduduk kepada petugas 
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kecamatan/di unit Pelaksana Teknis yang menangani pendaftaran 

penduduk agar diperoleh kesamaan dalam pelaksanaan tugas. 

j. Melaksanakan pendataan penduduk rentan Administrasi 

Kependudukan. 

k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi 

Identitas dan Perpindahan Penduduk. 

l. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

Seksi Identitas dan Perpindahan Penduduk. 

m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

G. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi 

1. Tugas Pokok 

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Kependudukan di bidang 

pengolahan data dan informasi. 

2. Rincian Tugas 

a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Data dan Informasi. 

b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan. 

c. Menyaksikan data statistic kependudukan menurut klasifikasi 

umur, jenis kelamin guna mengetahui potensi penduduk. 
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d. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan jaringan 

komunikasi data. 

e. Melaksanakan pembentukan dan pengembangan database 

kependudukan. 

f. Menyediakan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta 

memelihara jaringan komunikaasi data sampai dengan tingkat 

kecamatan sebagi tempat pelayanan pendaftaran penduduk. 

g. Melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. 

h. Melaksanakan replica data kependudukan dan pemeliharaan asset 

data perkembangan penduduk. 

i. Melaksanakan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk  

menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 

j. Melaksanakan penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 

k. Melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk dalam proses 

dan hasil pendaftaran penduduk, dan pada bank data 

kependudukan. 

l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi 

Data dan Informasi. 

m. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

Seksi Data dan Informasi. 
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n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

H. Bidang Pencatatan Sipil 

1. Tugas Pokok 

Melaksanakan tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil di bidang pencatatan sipil. 

2. Fungsi 

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pencatatan Sipil. 

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pencatatan Sipil. 

c. Pelaksanaan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian kegiatan Bidang Pencatatan Sipil. 

3. Rincian Tugas 

a. Menyusun program kerja dan anggaran Bidang Pencatatan Sipil. 

b. Merumuskan kebijakan teknis dibidang kelahiran dan kematian, 

perkawinan, perceraian dan pengakuan anak, dan pengelolaan 

dokumen. 

c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 

dan mengarahkan pelaksanaan kegaitan. 

d. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Pencatatan Sipil. 
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e. Menyelenggarakan kegiatan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, 

pengendalian, evaluasi dan kerjasama dibidang Pencatatan Sipil. 

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Bidang Pencatatan Sipil. 

g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

Bidang Pencatatan Sipil. 

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

I. Seksi Kelahiran dan Kematian 

1. Tugas Pokok 

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencatatan Sipil di bidang 

kelahiran dan kematian. 

2. Rincian Tugas 

a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Kelahiran dan 

Kematian. 

b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan. 

c. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan 

peristiwa kelahiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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d. Melaksanakan pelayanan dan pe nerbitan dokumen pencatatan 

peristiwa kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

e. Melaksanakan penyuluhan terhadap pelaksanaan kegiatan 

pencatatan peristiwa kelahiran dan kematian. 

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegaitan Seksi 

Kelahiran dan Kematian. 

g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

Seksi Kelahiran dan Kematian. 

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

J. Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Pengakuan Anak 

1. Tugas Pokok 

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencatatan Sipil di bidang 

perkawinan, perceraian dan pengakuan anak. 

2. Rincian Tugas 

a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Perkawinan, 

Perceraian dan Pengakuan Anak. 

b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan. 
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c. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan 

peristiwa perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan 

peristiwa perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

e. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan 

peristiwa pengakuan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

f. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan 

peristiwa pengesahan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

g. Melaksanakan penyuluhan terhadap pelaksanaan kegiatan 

pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan pengakuan serta 

pengesahan anak. 

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi 

Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak. 

i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak. 

j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

K. Seksi Pengelolaan Dokumen 

1. Tugas Pokok 
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Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencatatan Sipil di bidang 

pengolahan dokumen. 

2. Rincian Tugas 

a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pengelolaan 

Dokumen. 

b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan 

kegiatan. 

c. Menyajikan data statistic mengenai jumlah akta catatan sipil. 

d. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen register 

akta catatan sipil. 

e. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan jaringan 

komunikasi data. 

f. Memberikan catatan pinggir setiap ada perubahan peristiwa 

penting yang terjadi. 

g. Melaksanakan pelayanan pencatatan kutipan kedua. 

h. Melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk dalam proses 

dan hasil pencatatan sipil. 

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi 

Pengelolaan Dokumen. 

j. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

Seksi Pengelolaan Dokumen. 
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k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian Pelaksanaan Penilaian Prestasi 

Kerja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kab.Semarang 

4.2.1. Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kab.Semarang dilakukan setiap periode secara berkesinambungan, 

yaitu setiap setahun sekali tepatnya pada bulan Desember. Adapun jangka waktu 

penilaian mulai 1 Januari s/d Desember tahun yang bersangkutan. Masing-masing 

staf atau bawahan dalam melaksanakan tugas sehari-hari selalu diawasi, dilihat 

sehingga atasan langsung mengetahui kemampuan atau prestasi kerja pegawai. 

Selama satu tahun hasil pengamatan dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan (DP-3) melalui berbagai unsur. Unsur-unsur dan kriteria penilaian yang 

digunakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang adalah 

sebagai berikut:  
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Tabel 4.1. Unsur dan Kriteria Penilaian 

No Unsur Kriteria Penilaian 

1 Kesetiaan Kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada 

Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. 

Misalnya; mau menjaga nama baik Dinas, 

misalnya, tidak memakai pakaian kedinasan di 

Sembarang tempat yang dapat menurunkan citra 

pegawai jelek. 

2 Prestasi Kerja Hasil kerja yang dicapai seorang pegawai dalam 

melaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. 

Misalnya; kecakapan dan ketepatan dalam 

bekerja. 

3 Tanggung Jawab Kesanggupan pegawai menyelesaikan pekerjaan 

dengan sebaik-baiknya, tepat waktu, berani 

memikul resiko. 

Misalnya; kesediaan dalam menjalankan tugas, 

sanggup melaksanakan tugas, tidak meninggalkan 

pekerjaan begitu saja pada saat jam kerja, 

menggunkan fasilitas dengan baik. 

4 Ketaatan Kesanggupan pegawai taat kepada peraturan 

perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan 
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sanggup tidak melanggar larangan yang 

ditentukan. 

Misalnya; mengikuti kegiatan apel pagi yaitu pada 

hari senin-kamis, apabila pegawai tidak mengikuti 

terhitung 3 kali berturut-turut dalam 1 minggu 

maka akan mendapat teguran langsung dari kepala 

dinas, taat akan berakhirnya jam kerja, taat akan 

presensi kehadiran 80% kehadiran dalam 1 bulan, 

tidak melanggar aturan kantor, taat dalam 

berpakaian, yaitu senin-rabu berpakaian 

kedinasan, kamis berpakaian batik, jum’at 

olahraga. 

5 Kejujuran Ketulusan hati pegawai dalam melaksanakan 

tugas dan kemampuan untuk tidak menyalah 

gunakan wewenang yang diberikan kepadanya. 

Misalnya; jujur dalam bekerja (tidak merubah 

atau memanipulasi daftar presensi), jujur dalam 

berbuat (dilarang mencuri fasilitas kantor), jujur 

dalam bersikap (tidak melempat 

keslahan/kekeliruan dalam bekerja kepada 

pegawai lain. 
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6 Kerjasama Kemampuan untuk bekerja bersama dengan orang 

lain dalam menyelesaikan tugas, yaitu mencapai 

daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. 

Misalnya; keaktifan pegawai dalam mengikuti 

rapat. 

7 Prakarsa Kemampuan pegawai untuk mengambil 

keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan 

suatu tindakan yang diperlukan dalam 

melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu 

perintah atasan. 

Misalnya; tepat waktu dalam menyelesaikan 

tugas, mengerjakan tugas tanpa menunggu 

perintah dari atasan terlebih dahulu. 

8 Kepemimpinan Kemampuan pegawai untuk meyakinkan orang 

lain, yaitu dapat diarahkan secara maksimal untuk 

melaksanakan tugas pokok. 

Misalnya; menguasai bidangnya, mengambil 

keputusan dengan cepat, tepat, bertindak tegas 

tanpa memihak, mampu memberikan teladan yang 

baik kepada bawahan, mampu berkerja sama 

dengan bawahan. 
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Sumber: Bagian Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kab.Semarang 

 

Penilaian dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanan Pekerjaan, Daftar 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan harus diisi sendiri oleh pejabat penilai. Tata cara 

penilaian DP-3 dinyatakan dengan sebutan, sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2. Angka Penilaian 

Nilai Kriteria 

91-100 Amat Baik 

76-90 Baik 

61-75 Cukup 

51-60 Sedang 

50 kebawah Kurang 

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kab.Semarng 

 

Tiap unsur ditentukan dulu nilaianya dalam angka, kemudian ditentukan 

dengan sebutan. 

Berdasarkan hasil penelitian, yaitu wawancara dengan Sekertaris Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang Soemardjito, SH, MM., 

berkaitan dengan pelaksanaan penilaian prestasi kerja menunjukan hasil rata-rata 

penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
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Sipil Kab.Semarang pada tahun terakhir sudah baik, dengan nilai rata-rata 76,7 dari 

setiap indikator atau unsur penilaian. 

 

4.2.2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (PD-3) 

Peraturan pemerintah No.10 tahun 1979 tentang Daftar Pelaksanaan Pekerjaan 

Pegawai Negeri Sipil sebagai pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan 

pegawai untuk memajukan kariernya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kab.Semarang sebagai kantor pemerintahan, sehingga dalam penilaian prestasi 

kerja pegawai menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai 

Negeri Sipil sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. 

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan merupakan suatu daftar yang memuat 

hasil dari pelaksanaan penilaian kerja dalam periode 1 tahun, diantaranya: 

a. Ketentuan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan antara lain: 

1) Pejabat penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai, serendah-

rendahnya Kepala Sub Bagian 

2) Pejabat penilai menilai pegawai secara langsung berada dibawahnya 

3) Pejabat penilai baru dapat menilai bila telah membawahi pegawai yang 

dinilai menimal 6 bulan 

4) Bila diperlukan untuk mutasi, sedang pejabat penilai belum 6 bulan maka 

pejabat penilai menggunakan bulan yang ditinggal pejabat lama 

5) Pejabat penilai wajib menilai pegawai yang secara langsung derada 

dibawahnya 
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6) Penilaian dilakukan bulan Desember 

7) Tiap pejabat wajib mengisi dan memelihara buku catatan penilaian 

8) Buku catatan pegawai yang menjadi Pejabat Negara, tugas belajar, maka 

tetap dipelihara pejabat penilai instansi induk 

9) Dipelihara sampai 5 tahun 

b. Penyampaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan antara lain: 

1) DP-3 yang dibuat dan ditandatangani pejabat penilai diberikan secara 

langung kepada pegawai yang dinilai. 

2) Bila berjauhan maka dikirim. 

3) Pegawai yang diniliawajib mencantumkan tanggal terima. 

4) Bila sejutu, ditandatangani dan dikembalikan ke pejabat penilai selambat-

lambatnya 14 hari terhitung mulai ia menerima. 

5) DP-3 yang telah ditandatangani, segera di kirim ke atasan pejabat penilai. 

c. Pengajuan keberatan Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan 

1) Pegawai yang dinilai yang merasa keberatan atas nilai sebagaiman yang 

tertuang dalam DP-3, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dapat 

mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alsannya 

kepada Atasan Pejabat Penilai melalui hierarki. Keberatan tersebut 

dituliskan dalam DP-3 pada ruangan yang telah disediakan. 

2) Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (Empat 

Belas) hari terhitung mulai menerima DP-3 itu. Keberatan yang diajukan 
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melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari menjadi kardaluarsa, oleh 

sebab itu tidak dapat dipertimbangkan lagi. 

3) Walaupun seorang pegawai keberatan atas nilai yang tercantum dalam 

DP-3, ia harus membubuhkan tanda tangan pada tempat yang telah 

disediakan dan sesudah itu mengemballikn DP-3 kepada pejabt penilai 

selambat-lambatnya 14 hari terhitung mulai ia menerima DP-3. 

4) Pejabat penilai setelah menerima keberatan dari pegawai dinilai membuat 

tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan oleh pegawai yang 

dinilai. Tanggapan tersebut dituliskan dalam DP-3 pada ruangan yang 

telah disediakan. 

5) DP-3 yang telah ditandatangani oleh pejabat penilai dan oleh pegawai 

yang dinilai dikirimkan oleh pejabat penilai kepada Atasan pejabat penilai 

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai ia menerima 

kembali DP-3 itu dari pegawai yang dinilai. 

d. Tugas atasan pejabat penilai, yaitu: 

1) Wajib memeriksa DP-3 baik ada keberatan ataupun tidak 

2) Wajib memperhatikan alasan keberatan 

3) Dapat mengadakan perubahan 

4) Dicantumkan dalam nilai 

5) DP-3 berlaku setelah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai. 

e. Penyimpanan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, antara lain: 

1) DP-3 disimpan untuk selama 5 tahun 
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2) DP-3 dibuat rangkap dua 

f. Hukuman atas pelanggaran 

1) Bagi pegawai yang melakukan pelanggaran, maka diberikan teguran 

berupa teguran tertulis dan lisan. 

2) Tindakan selnjutnya diberi hukuman penundaan gaji atau gaji berkala. 

g. Evaluasi 

Evaluasi dari hasil penilaian diberikan kepada pimpinan kemudian 

diadakan rapat untuk mengevaluasi, apakah kinerja yang dihasilkan sudah 

mencapai tujuan apa belum. 

Sifat dan Guna Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah bersifat 

rahasia, yang berguna sebagai bahan dalam melaksanakan pembinaan 

pegawai. 

 

4.2.3. Manfaat penilaian prestai kerja Pegawai 

a. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang 

1) Sebagai bahan pertimbangan untuk kenaikan gaji pegawai berkala. 

2) Sebagai bahan untuk promosi jabatan. 

Ketentuannya apabila pegawai memenuhi standar, yaitu semua harus 

bernilai rata-rata dari DP-3 adalah 76,6. 

b. Bagi Pegawai yang dinilai 

1) Peningkatan prestasi kerja pegawai melalui perbaikan kerja. 
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Yaitu, mengupayakan agar prestasi pegawai dapat selalu meningkat, 

upaya tersebut ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) para 

pegawai. 

2) Memotivasi pegawai dalam mempertahankan maupun meningkatkan 

prestasi yang diraih. 

Yaitu, melalui peningkatan prestasinya agar lebih baik dari 

sebelumnya. 

3) Sebagai bukti atau pengakuan pegawai atas prestasi kerja yang diraih 

dalam kurun waktu tertentu. 

4) Sebagai intropeksi diri bagi pegawai. 

 

4.2.4. Tanggapan pegawai dengan adanya pelaksanaan penilaian prestasi kerja 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang berupa 

angket atau kuesioner. Angket berupa pertanyaan kepada 35 pegawai Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang. Angket yang diberikan berupa 

pertanyaan. Setiap pertanyaan disediakan 4 jawaban dengan skor masing-masing: 

Jawaban ( a ) dengan skor 4 

Jawaban ( b ) dengan skor 3 

Jawaban ( c ) dengan skor 2 

Jawaban ( d ) dengan skor 1 
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Kriteria jawaban ditetapkan sebagai berikut: 

Jawaban (a) sangat sesuai, sangat baik, sangat puas, sangat obyektif, sangat adil, 

sangat memotivasi, selalu mengamati, banyak sekali. 

Jawaban (b) sesuai, baik, puas, obyektif, adil, memotivasi, sering mengamati, cukup 

banyak. 

Jawaban (c) kurang sesuai, kurang baik, kurang puas, kurang obyektif, kurang adil, 

kurang memotivasi, kadang-kadang, tidak banyak. 

Jawaban (d) tidak sesuai, tidak baik, tidak puas, tidak obyektif, tidak adil, tidak 

memotivasi, tidak ada. 

Untuk mendeskripsikan tanggapan pegawai atas pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3. Tanggapan responden tentang kesesuaian penilaian dengan kinerja 

No Skor Kriteria Frekuiensi Persentase 

1 82%-100% Sangat Sesuai 2 5,7% 

2 63%-81% Sesuai 25 71,4% 

3 44%-62% Kurang Sesuai 8 22,9% 

4 25%-43% Tidak Sesuai 0  

 Jumlah   35 100% 
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Dari tabel tersebut diatas menunjukan hasil pelaksanaan penilaian prestasi 

kerja sesuai dengan kinerja pegawai dilihat dari  25 pegawai atau 71,4% termasuk 

kriteria sesuai, 8 pegawai atau 22,9% pegawai termasuk kriteria kurang sesuai, 2 

pegawai atau 5,7% pegawai termasuk kriteria sangat sesuai dan tidak ada pegawai 

yang termasuk kriteria tidak sesuai. Dilihat dari skor diketahui rata-rata kesesuaian 

kinerja diperoleh hasil sebesar 71% termasuk kriteria baik. 

 

Tabel 4.4. Tanggapan responden tentang pelaksanaan prestasi kerja 

No Skor Kriteria Frekuiensi Persentase 

1 82%-100% Sangat Baik 5 14,3% 

2 63%-81% Baik 22 62,9% 

3 44%-62% Kurang Baik 8 22,9% 

4 25%-43% Tidak Baik 0  

 Jumlah   35 100% 

 

Dari tabel tersebut diatas menunjukan bahwa tanggapan pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja pegawai dilihat dari  22 pegawai atau 62,9% termasuk kriteria baik, 8 

pegawai atau 22,9% pegawai termasuk kriteria kurang baik, 5 pegawai atau 14,3% 

pegawai termasuk kriteria sangat baik dan tidak ada pegawai yang termasuk kriteria 

tidak baik. Dilihat dari skor diketahui rata-rata tanggapan pegawai diperoleh hasil 

sebesar 73% termasuk kriteria baik. 
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Tabel 4.5. Tanggapan responden tentang tingkat kepuasan pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja 

No Skor Kriteria Frekuiensi Persentase 

1 82%-100% Sangat Puas 2 5,7% 

2 63%-81% Puas 26 74,3% 

3 44%-62% Kurang Puas 6 17,1% 

4 25%-43% Tidak Puas 1 2,9% 

 Jumlah   35 100% 

 

Dari tabel tersebut diatas menunjukan bahwa tingkat kepuasan pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja pegawai dilihat dari 26 pegawai atau 74,3% termasuk 

kriteria puas, 6 pegawai atau 17,1% pegawai termasuk kriteria kurang puas, 2 

pegawai atau 5,7% pegawai termasuk kriteria sangat puas dan 1 pegawai atau 2,9% 

yang termasuk kriteria tidak puas. Dilihat dari skor diketahui rata-rata kepuasan 

pegawai diperoleh hasil sebesar 71% termasuk kriteria baik. 

 

Tabel 4.6. Tanggapan responden tentang obyektifitas pelaksanaan penilaian prestasi 

kerja 

No Skor Kriteria Frekuiensi Persentase 

1 82%-100% Sangat Obyektif 5 14,3% 
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2 63%-81% Obyektif 19 54,3% 

3 44%-62% Kurang Obyektif 9 25,7% 

4 25%-43% Tidak Obyektif 2 5,7% 

 Jumlah   35 100% 

 

Dari tabel tersebut diatas menunjukan bahwa obyektifitas pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja pegawai dilihat dari 19 pegawai atau 54,3% termasuk 

kriteria obyektif, 9 pegawai atau 25,7% pegawai termasuk kriteria kurang obyektif, 

5 pegawai atau 14,3% pegawai termasuk kriteria sangat obyektif dan 2 pegawai atau 

5,7% yang termasuk kriteria tidak obyektif. Dilihat dari skor diketahui rata-rata 

obyektifitas pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai diperoleh hasil sebesar 

69% termasuk kriteria baik. 

 

Tabel 4.7. Tanggapan responden tentang sikap adil pimpinan dalam pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja 

No Skor Kriteria Frekuiensi Persentase 

1 82%-100% Sangat Adil 4 11,4% 

2 63%-81% Adil 22 62,9% 

3 44%-62% Kurang Adil 6 17,1% 

4 25%-43% Tidak Adil 3 8,6% 

 Jumlah   35 100% 
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Dari tabel tersebut diatas menunjukan bahwa sikap adil pimpinan dalam 

pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai dilihat dari  22 pegawai atau 62,9% 

termasuk kriteria adil, 6 pegawai atau 17,1% pegawai termasuk kriteria kurang adil, 

4 pegawai atau 11,4% pegawai termasuk kriteria sangat adil dan 3 pegawai atau 

8,6% yang termasuk kriteria tidak adil. Dilihat dari skor diketahui rata-rata sikap 

adil pimpinan dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai diperoleh hasil 

sebesar 69% termasuk kriteria baik. 

 

Tabel 4.8. Tanggapan responden tentang pelaksanaan penilaian prestasi kerja 

memotivasi kinerja 

No Skor Kriteria Frekuiensi Persentase 

1 82%-100% Sangat Memotivasi 9 25,7% 

2 63%-81% Memotivasi 20 57,1% 

3 44%-62% Kurang Memotivasi 6 17,1% 

4 25%-43% Tidak Memotivasi 0  

 Jumlah   35 100% 

 

Dari tabel tersebut diatas menunjukan bahwa pelaksanaan penilaian prestasi 

kerja memotivasi kinerja pegawai dilihat dari 20 pegawai atau 57,1% termasuk 

kriteria memotivasi, 9 pegawai atau 25,7% pegawai termasuk kriteria sangat 
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memotivasi,  6 pegawai atau 17,1% pegawai termasuk kriteria kurang memotivasi 

dan tidak ada pegawai yang termasuk kriteria tidak memotivasi. Dilihat dari skor 

diketahui rata-rata pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai memotivasi kinerja 

pegawai diperoleh hasil sebesar 77% termasuk kriteria baik. 

 

Tabel 4.9. Tanggapan responden terhadap sikap pimpinan dalam mengamati kinerja 

pegawai 

No Skor  Kriteria Frekuiensi Persentase 

1 82%-100% Selalu mengamati 5 14,3% 

2 63%-81% Sering Mengamati 16 45,7% 

3 44%-62% Kadang-kadang 14 40% 

4 25%-43% Tidak Pernah 0  

 Jumlah   35 100% 

 

Dari tabel tersebut diatas menunjukan bahwa pimpinan mengamati pegawai 

pada saat pegawai bekerja dilihat dari 16 pegawai atau 45,7% termasuk kriteria 

sering mengamati, 14 pegawai atau 40% pegawai termasuk kriteria kadang-kadang 

mengamati, 5 pegawai atau 14,3% pegawai termasuk kriteria selalu mengamati dan 

tidak ada pegawai yang termasuk kriteria tidak pernah. Dilihat dari skor diketahui 

rata-rata pimpinan mengamati pegawai pada saat pegawai bekerja diperoleh hasil 

sebesar 69% termasuk kriteria baik. 
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Tabel 4.10. Tanggapan responden tentang kesesuaian pelaksanaan penilaian prestasi 

kerja dengan aturan yang ada 

No Skor  Kriteria Frekuiensi Persentase 

1 82%-100% Sangat Sesuai 2 5,7% 

2 63%-81% Sesuai 25 71,4% 

3 44%-62% Kurang Sesuai 5 14,3% 

4 25%-43% Tidak Sesuai 3 8,6 

 Jumlah   35 100% 

  

Dari tabel tersebut diatas menunjukan bahwa pelaksanaan penilaian prestasi 

kerja sudah sesuai dengan aturan yang ada dilihat dari  25 pegawai atau 71,4% 

termasuk kriteria sesuai, 5 pegawai atau 14,3% pegawai termasuk kriteria kurang 

sesuai, 3 pegawai atau 8,6 yang termasuk kriteria tidak sesuai dan 2 pegawai atau 

5,7% pegawai termasuk kriteria sangat sesuai. Dilihat dari skor diketahui rata-rata 

bahwa pelaksanaan penilaian prestasi kerja sudah sesuai dengan aturan yang ada 

diperoleh hasil sebesar 69% termasuk kriteria baik. 

 

 



87 
 

 

Tabel 4.11. Tanggapan responden tentang tindak lanjut yang diberikan pegawai atas 

hasil penilaian prestasi kerja 

No Skor Kriteria Frekuiensi Presentase 

1 82%-100% Banyak Sekali 2 5,7% 

2 63%-81% Cukup Banyak 20 57,1% 

3 44%-62% Tidak Banyak 10 28,6% 

4 25%-43% Tidak ada 3 8,6% 

  Jumlah  35 100% 

 

Dari tabel tersebut diatas menunjukan bahwa tindak lanjut yang diberikan 

pegawai atas hasil penilaian prestasi kerja dilihat dari 20 pegawai atau 57,1% 

pegawai termasuk kriteria cukup banyak, 10 pegawai atau 28,6% pegawai termasuk 

kriteria tidak banyak, 3 pegawai atau 8,6% pegawai termasuk tidak ada tindak lanjut 

yang diberikan dan 2 pegawai atau 5,7% pegawai termasuk kriteria banyak sekali. 

Berdasarkan hasil perhitungan deskriptif presentase menunjukan bahwa 

tanggapan responden atas pelaksanaan penilaian prestasi kerja pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang termasuk kriteria baik dengan 

hasil yang diperoleh sebesar 70,24%, karena dengan adanya penilaian prestasi kerja, 

setiap staf atau pegawai akan salalu berusaha untuk mencapai prestasi yang optimal. 

Namun masih perlu penyempurnaan sesuai aturan yang ada. 
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4.2.5. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penilaian prestasi 

kerja pegawai 

Tantangan dan kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan pasti selalu ada, karena 

tantangan merupakan jalan menuju keberhasilan. Kendala dapat dijadikan pedoman 

untuk perbaikan kenerja pegawai selanjutnya. Kinerja pegawai yang tidak baik 

bukan akhir dari pencapaian tujuan, tetapi ini adalah suatu gambaran bahwa perlu 

peningkatan kualitas pegawai. Untuk menyikapi hal ini Dinas harus mengambil 

kebijakan baru yang dapat mengembalikan kemajuan Dinas. 

Adapun kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan penilaian prestasi 

kerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang 

adalah ukuran masing-masing unsur penilaian diukur masih sulit atau belum 

memenuhi standar, sehingga penilaian cenderung dibuat rata. 

 

4.2.6. Tindak lanjut penilaian prestasi kerja pegawai 

Program penilaian prestasi kerja pegawai harus diikuti dengan adanya tindak 

lanjut penilaian. Setelah hasil penilaian prestasi kerja maka tindakan Dinas 

berikutnya yaitu memberikan masukan kepada pegawai. Pegawai yang berprestasi 

baik akan mendapatkan umpan balik sesuai dengan tingkat prestasi yang dicapai. 

Sedangkan bagi pegawai yang berprestasi kurang baik akan selalu ditingkatkan 

kualitas kerjanya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa tindak lanjut 

lanjut yang diberikan kepada pegawai pada satu tahun terakhir, pada Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipl Kab.semarang belum ada tindak lanjutnya, 

karena masing-masing pegawai belum memenuhi standar. 

Tindak lanjut penilaian prestasi kerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kab.Semarang yaitu sebagai dokumen bahan pertimbangan 

penilaian tahun yang akan datang, sebagai dokumen kelengkapan persyaratan 

kenaikan pangkat atau golongan, sebagai bahan pertimbangan kenaikan jabatan. 

 

4.3.  Pembahasan 

4.3.1. Pelaksanaan Penilaian prestasi kerja pegawai pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang adalah kantor 

pemerintahan yang bergerak dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil di 

Ungaran. Kedudukan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kab.Semarang ditentukan oleh peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah dan peraturan tentang kepegawaian Indonesia. 

Sumber Daya Manusia yang baik tergantung pada kemampuan setiap 

individu. Kemampuan pada setiap individu pegawai berdeda-beda, sehingga 

dibutuhkan suatu penilaian kerja pegawai pada Dinas untuk mengetahui kinerja 

setiap individu pegawai yang berbeda guna pembinaan karier pegawai. 

Penilaian merupakan usaha perbaikan kinerja karyawan dan sebagai 

pemberian umpan balik. Menurut Handoko (2003:135) Penilaian Prestasi Kerja 
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(Performance Appraisal) adalah proses melalui mana organisasi mengevaluasi 

atau menilai prestasi kerja pegawai. Penilaian prestasi kerja Pegawai pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang dilakukan oleh pejabat 

penilai (Atasan) langsung dari pegawai yang  dinilai. Metode yang digunakan 

adalah metode penilaian yang berorientasi pada masa lalu dengan menggunakan 

tehnik penilaian Ranting Scale di mana penilaian (evaluasi) dilakukan secara 

subyektif dilakukan oleh penilai terhadap prestasi kerja pegawai dengan skala 

tertentu dari rendah sampai tinggi. Evaluasi tersebut hanya berdasarkan pendapat 

penilai, yaitu dengan cara membandingkan hasil pekerjaan pegawai dengan 

kriteria yang dianggap penting dengan pelaksanaan kerja tersebut. 

Dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai, di dalamnya terdapat 

beberapa pokok komponen dalam Daftar Penilaian pelaksanaan pekerjaan, yaitu: 

Pihak yang bertindak sebagai penilai, yang dimaksud adalah pimpinan yang 

memberikan penilaian terhadap bawahan langung. Pegawai yang dinilai, pegawai 

yang dinilai merupakan pegawai bawahan, diantaranya pegawai yang  menjabat 

sebagai staf, Pegawai yang menjabat sebagai kepala seksi atau kepala Kasubag, 

dan kabid. Sebagai contoh staf dinilai langsung oleh kasi atau kabid,  dan kasi 

atau kabid  dinilai oleh kasubag, jadi dalam penilaiannya semua pihak, baik itu 

atasan maupun bawahan akan memperoleh seatu penilaian berupa Daftar 

Penilaian Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan yang dilaporkan hasil penilaiannya 

setiap setahun sekali. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
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Kab.Semarang penilaian dilakukan pada bulan Desember. Jangka waktu 

penilaian mulai 1 Januari s/d Desember tahun yanng bersangkutan. 

Dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja, penilai membuat unsur yang 

akan dinilai dari setiap pegawai yang akan diberi bobot nilai dan kemudian 

dihitung nilai rata-rata. Nilai rata-rata inilah yang menjadi indeks prestasi kerja 

pegawai yang bersangkutan. Selajutnya indeks ini dinyatakan dengan angka dan 

huruf serta menggunakan sebutan Sangat Baik, Baik, Cukup, Sedang atau 

Kurang. Hasil rata-rata penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang pada tahun terakhir sudah 

baik dengan nilai rata-rata 76,7 dari setiap indikator atau unsur penilaian, 

sehingga pegawai mendapat insentif yaitu kenaikan gaji berkala dengan syarat 

minimal nilai pada masing-masing unsur bernilaikan 76,6. 

Dinas kependudukan dan Pencatatn Sipil Kab.Semarang melakukan 

penilaian sebagai pengembangan karier pegawai. Manfaat yang diperoleh dari 

pelaksanaan penilaian, yaitu dapat mengetahui kemampuan masing-masing 

pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya dan agar prestasi kerjanya semakin 

baik. Selian itu DP-3 mempunyai manfaat bagi pegawai antara lain untuk 

memberikan semangat atau memotivasi pegawai, dengan memberikan nilai yang 

baik prestasi kerja pegawai dapat meningkat, mempertimbangkan kenaikan 

pangkat, mempertimbangkan penempatan dalam jabatan, mempertimbangkan 

gaji berkala, mempertimbangkan pemindahan atau mutasi.  

 



92 
 

 

4.3.2. Tanggapan pegawai atas pelaksanaan penilaian prestasi kerja 

pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipl 

Kab.Semarang  

 Berdasarkan hasil perhitungan deskriptif presentase menunjukan bahwa 

tanggapan pegawai atas pelaksanaan penilaian prestasi kerja para Pegawai Negeri 

Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang termasuk 

kriteria baik dengan hasil yang diperoleh sebesar 70,24%. Ditinjau dari: 

a. Kesesuaian penilaian dengan kinerja 

Dari hasil perhitungan deskriptif persentase diketahui bahwa 71,4% 

pegawai menyatakan kesesuaian pelaksanaan penilaian prestasi kerja dengan 

kinerja pegawai sudah sesuai, dan hanya 22,9% pegawai menyatakan 

kesesuaian pelaksanaan penilaian prestasi kerja dengan kinerja pegawai 

kurang sesuai. Dilihat dari skor diketahui rata-rata sebesar 71% termasuk 

kriteria baik. Hal ini disebabkan pekerjaan pegawai dikoreksi dengan baik 

oleh pimpinan dan dinilai sesuai dengan kinerja pegawai. 

b. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja 

Dari hasil perhitungan deskriptif persentase diketahui bahwa 62,9% 

pegawai menyatakan pelaksanaan penilaian prestasi kerja sudah baik, dan 

hanya 22,9% pegawai menyatakan pelaksanaan penilaian prestasi kerja 

kurang baik. Dilihat dari skor diketahui rata-rata sebesar 73% termasuk 

kriteria baik. Hal ini dikarenakan pimpinan menyadari akan tanggung 

jawabnya akan pentingnya penilaian prestasi kerja, karena dengan adanya 
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penilaian prestasi kerja, setiap staf atau pegawai akan salalu berusaha untuk 

mencapai prestasi yang optimal. 

c. Tingkat kepuasan pegawai 

Dari hasil perhitungan deskriptif persentase diketahui bahwa 74,3% 

pegawai menyatakan tingkat kepuasan pegawai atas hasil penilaian prestasi 

kerja sudah puas, dan hanya 2,9% pegawai menyatakan tidak puas dengan 

penilaian prestasi kerja. Dilihat dari skor diketahui rata-rata sebesar 71% 

termasuk kriteria baik. Ha ini disebabkan pegawai selama melaksanakan tugas 

dan pekerjaan sudah merasa puas dengan hasil yang diperoleh selama bekerja. 

d. Obyektifitas pelaksanaan penilaian prestasi kerja 

Dari hasil perhitungan deskriptif persentase diketahui bahwa 54,3% 

pegawai menyatakan pelaksanaan penilaian prestasi kerja sudah obyektif, dan 

hanya 5,7% pegawai menyatakan tidak obyektif dalam pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja. Dilihat dari skor diketahui rata-rata sebesar 69% termasuk 

kriteria baik. Sebab dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, 

mendorong pimpinan agar bersikap seobyektif mungkin dalam pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja pegawai. 

e. Sikap adil pimpinan dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja 

Dari hasil perhitungan deskriptif persentase diketahui bahwa 62,9% 

pegawai menyatakan sikap adil pimpinan dalam pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja sudah adil, dan hanya 8,6% pegawai menyatakan tidak adil 

pimpinan dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja. Dilihat dari skor 
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diketahui rata-rata sebesar 69% termasuk kriteria baik. Hal ini dikarenakan 

pegawai selama bekerja merasa telah mendapat perhatian yang cukup dari 

pimpinan. 

f. Hasil penilaian memotivasi 

Dari hasil perhitungan deskriptif persentase diketahui bahwa 57,1% 

pegawai menyatakan dengan adanya penilaian prestasi kerja memotivasi 

pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, dan hanya 17,1% pegawai 

menyatakan penilaian prestasi kerja pegawai kurang memotivasi. Dilihat dari 

skor diketahui rata-rata sebesar 69% termasuk kriteria baik. Hal ini 

disebabkan karena adanya dorongan dan kesadaran dari para pegawai itu 

sendiri terhadap tugas dan tanggung jawab pekerjaan. 

g. Sikap pimpinan dalam mengamati kinerja pegawai 

Dari hasil perhitungan deskriptif persentase diketahui bahwa 45,7% 

pegawai menyatakan sikap pimpinan dalam mengamati kinerja pegawai 

sering mengamati, dan hanya 40% pegawai menyatakan kadang-kadang 

pimpinan mengamati kinerja pegawai. Dilihat dari skor diketahui rata-rata 

sebesar 69% termasuk kriteria baik. Sebab pimpinan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang menyadari akan tanggung jawabnya 

sebagai panutan bagi para bawahannya agar dapat melaksanakan pekerjaan 

dengan tepat dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 
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h. Kesesuaian penilaian dengan aturan yang ada 

Dari hasil perhitungan deskriptif persentase diketahui bahwa 71,4% 

pegawai menyatakan kesesuaian pelaksanaan penilaian prestasi kerja dengan 

aturan yang ada sudah sesuai, dan hanya 8,6% pegawai menyatakan tidak 

sesuai pelaksanaan penilaian prestasi kerja dengan aturan yang ada. Dilihat 

dari skor diketahui rata-rata sebesar 69% termasuk kriteria baik. Sebab 

pimpinan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kab.Semarang menyadari 

akan pentingnya penilaian prestasi kerja yang sudah ditetapkan sesuai dengan 

aturan. 

i. Tindak lanjut yang diberikan pegawai  

Dari hasil perhitungan deskriptif persentase diketahui bahwa 57,1% 

pegawai menyatakan tindak lanjut yang diberikan pegawai dalam pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja cukup banyak, dan hanya 8,6% pegawai menyatakan 

tidak ada tindak lanjut yang diberikan pegawai. Dilihat dari skor diketahui 

rata-rata sebesar 65% termasuk kriteria baik. Sebab pimpinan Dinas 

kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.semarang telah menunjukan sikap 

kepemimpinannya yang baik, berani dan tegas kepada para pegawai yang 

berprestasi baik maupun tidak. 
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4.3.3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kab.Semarang dalam pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja pegawai 

Berdasarkan penelitian yang didapat, yaitu dengan mengajukan 

pertanyaan kepada Atasan (Pimpinan) dan 35 pegawai tentang pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kab.Semarang sudah baik, artinya penilaian dilakukan oleh atasan kepada 

bawahan (low manager), karena dengan adanya penilaian prestasi kerja, setiap 

staf atau pegawai akan salalu berusaha untuk mencapai prestasi yang optimal. 

Kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja 

pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang adalah 

ukuran masing-masing unsur penilaian diukur masih sulit atau belum memenuhi 

standar, dari individu penilai ada faktor subyektif yang terbawa dalam penilaian, 

yaitu perasaan suka atau tidak suka sehingga mengakibatkan hasil penilaian 

prestasi kerja tidak dapat dipertanggungjawabkan keobyektifannya, sehingga 

penilaian cenderung dibuat rata. Hal ini tentu akan mempengaruhi hasil penilaian 

prestasi kerja, sehingga menyebabkan belum semua pegawai mendapatkan hasil 

penilaian yang puas atas pekerjaan yang dicapai. Sebaiknya ketegasan dalam 

menilai perlu ditanamkan pada diri atasan. Hal ini menuntut Dinas untuk lebih 

obyektif dalam melakukan penilaian yang sesuai dengan aturan DP-3 sehingga 

diperoleh hasil yang obyektif sesuai dengan kenyataan yang ada. Dengan 

penilaian prestasi kerja berarti para pegawai mendapat perhatian dari atasannya 
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sehingga mendorong mereka bekerja asalkan proses penilaiannya jujur dan 

obyektif serta ada tindak lanjutnya, tindak lanjut penilaian ini memungkinkan 

pegawai dipromosikan, dikembangkan atau balas jasanya dinaikkan. 

Cara mengatasi masalah tersebut diperlukan kesiapan pihak penilai 

sebelum melakukan penilaian seperti pada kendala-kendala di atas merupakan 

bukti bahwa pelaksanaan penilaian kurang maksimal. Kendala-kendala yang 

muncul dapat dijadikan persiapan untuk pelaksanaan penilaian selanjutnya, baik 

persiapan dari pihak penilai maupun pihak yang dinilai. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

1) Berdasarkan hail penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kab.Semarang sudah baik, yaitu penilaian bersifat obyektif dari atasan 

kepada bawahan (low manager) meskipun masih sulit mengukur setiap unsur 

yang menurut bawahan penilaiannya masih bersifat subyektif, yaitu 

kecenderungan atasan untuk menilai baik. Metode yang digunakan adalah 

metode penilaian yang berorientasi masa lalu dengan menggunakan teknik 

penilaian Ranting Scale yaitu penilaian yang didasarkan pada skala nilai 

tertentu diantaranya amat baik, baik, cukup, sedang dan kurang. Hasil rata-

rata penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang pada tahun terakhir sudah baik dengan 

nilai rata-rat 76,7 dari setiap indikator atau unsur penilaian. 

2) Adapun tanggapan responden atas penilaian prestasi kerja pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang. Berdasarkan hasil 

perhitungan presentase menunjukan bahwa tanggapan pengawai atas 

penilaian prestasi kerja para pegawai negeri sipil pada Dinas Kependudukan 
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dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang termasuk kriteria  baik dengan hasil 

yang diperoleh sebesar 70,24%. 

3) Kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja 

pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang 

adalah ukuran masing-masing unsur penilaian diukur masih sulit atau belum 

memenuhi standar, dari individu penilai ada faktor subyektif yang terbawa 

dalam penilaian, yaitu perasaan suka atau tidak suka sehingga 

mengakibatkan hasil penilaian prestasi kerja tidak dapat 

dipertanggungjawabkan keobyektifannya, sehingga penilaian cenderung 

dibuat rata. Hal ini tentu akan mempengaruhi hasil penilaian prestasi kerja, 

sehingga menyebabkan belum semua pegawai mendapatkan hasil penilaian 

yang puas atas pekerjaan yang dicapai. 

 

5.2. Saran 

1) 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, maka atasan akan bertindak tegas 

untuk menilai bawahannya dengan seobyektif mungkin sesuai dengan 

kenyataan yang ada. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana proses pelaksanaan penilaian prestasi kerja pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang? 

2. Bagaimana cara penyampaian hasil Penilaian Prestasi Kerja pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja 

(DP-3) pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kab.Semarang? 

4. Apa manfaat penilaian prestasi kerja pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kab. Semarang? 

5. Apa tindak Lanjut penilaian prestasi kerja pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kab.Semarang? 
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Kepada: 

Bapak/Ibu/Saudara/i 

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kab. Semarang 

 

Dengan hormat, 

 

Sehubungan dengan dibutuhkannya data untuk penelitian Tugas Akhir yang 

berjudul “Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang” maka saya mohon kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudatra/i meluangkan sedikit waktu guna menjawab angket/kuesioner 

untuk penyusunan Tugas Akhir ini, semata hanya untuk kepentingan penyusunan 

Tugas Akhir Study Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan 

reputasi/Kedudukan/Kredibilitas Bapak/Ibu/Saudara/i, Oleh karena itu saya harap 

Bapak/Ibu/Saudara/i menjawab angket dengan sejujur-jujurnya. Jawaban 

Bapak/Ibu/Saudara/i akan sangat membantu saya dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

Atas perhatian, bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i Saya ucapkan 

Terimaksih. 

       Hormat saya, 

 

       Afidatun Chasanah 
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ANGKET/KUESIONER  PENELITIAN 

 

I. RESPONDEN 

Jenis Kelamin  : 

Masa Bekerja  : 

Jabatan   : 

 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling sesuai dengan 

jawaban anda dengan memberikan tanda Cheklist  ( √ ) pada salah satu 

jawaban yang tersedia. 

 

III. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/i pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja sudah sesuai dengan kinerja anda? 

a. Sangat sesuai  (   ) 

b. Sesuai   (   ) 

c. Kurang sesuai  (   ) 

d. Tidak sesuai  (   ) 
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2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/i atas pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kab.Semarang? 

a. Sangat baik  (   ) 

b. Baik    (   ) 

c. Kurang baik  (   ) 

d. Tidak baik  (   ) 

3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i sudah puas dengan hasil penilaian 

prestasi kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kab.Semarang? 

a. Sangat puas  (   ) 

b. Puas    (   ) 

c. Kurang puas  (   ) 

d. Tidak puas  (   ) 

4. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i bagaimana obyektifitas pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja anda? 

a. Sangat obyektif  (   ) 

b. Obyektif   (   ) 

c. Kurang obyektif  (   ) 

d. Tidak obyektif  (   ) 

5. Apakah pimpinan anda bersikap adil dalam pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja anda? 
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a. Sangat adil  (   ) 

b. Adil   (   ) 

c. Kurang adil  (   ) 

d. Tidak adil  (   ) 

 

6. Apakah hasil penilaian prestasi kerja memotivasi kinerja anda 

dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan anda? 

a. Sangat memotivasi (   ) 

b. Cukup  memotivasi (   ) 

c. Kurang memotivasi (   ) 

d. Tidak memotivasi (   ) 

7. Apakah pimpinan anda selalu mengawasi/mengamati anda pada 

saat anda bekerja? 

a. Selalu mengamati (   ) 

b. Sering mengamati  (   ) 

c. Kadang-kadang   (   ) 

d. Tidak pernah  (   ) 

8. Apakah pelaksanaan penilaian prestasi kerja pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Semarang sudah sesuai 

dengan aturan yang ada? 

a. Sangat sesuai  (   ) 

b. Sesuai   (   ) 
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c. Kurang sesuai  (   ) 

d. Tidak sesuai  (   ) 

9. Apakah ada tindak lanjut yang diberikan kepada anda atas hasil 

penilaian prestasi kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kab.Semarang? 

a. Banyak sekali  (   ) 

b. Cukup banyak  (   ) 

c. Tidak banyak  (   ) 

d. Tidak ada  (   ) 

 

TERIMAKASIH 
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TABEL PERHITUNGAN DATA HASIL PENELITIAN 
 

           

No 

Soal 
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 25 

2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 30 

3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 30 

4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29 

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

6 3 3 3 3 3 2 2 3 2 24 

7 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34 

8 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

10 3 3 3 3 2 2 3 2 2 23 

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

12 3 4 3 3 4 4 3 3 3 30 

13 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 

14 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 

16 2 3 3 2 3 3 3 3 2 24 

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

18 3 3 3 2 3 3 2 3 3 25 

19 3 3 3 3 3 4 2 3 3 27 

20 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29 

21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

22 2 2 2 2 1 2 2 1 2 16 

23 2 2 2 2 1 2 2 1 2 16 

24 2 2 2 1 2 3 2 2 1 17 

25 2 2 2 2 2 3 2 3 1 19 

26 2 2 2 2 2 3 2 2 3 20 

27 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29 

28 2 2 3 2 2 3 3 3 3 23 

29 3 3 3 2 3 3 2 2 2 23 

30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

31 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29 

32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

33 2 2 1 1 1 2 2 1 1 13 

34 3 3 4 4 3 4 3 3 3 30 
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35 3 3 3 3 3 3 2 3 2 25 

n 99 102 99 97 97 108 96 96 91 885 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1260 

% 71% 73% 71% 69% 69% 77% 69% 69% 65% 70,24% 

Kriteria Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


