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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Organisasi pemerintah yang kini banyak menjadi sorotan masyarakat adalah 

pelayanan publik. Organisasi publik yang memberikan pelayanan kepada Pegawai 

Negeri Sipil dari Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari tiap-tiap 

Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak 

diharapkan selalu memperbaiki kualitas pelayanannya, dalam rangka memenuhi 

keinginan/kepuasan stakeholdernya. Keberhasilan suatu organisasi sangat 

dipengaruhi oleh kinerja pegawainya. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang pokok- 

pokok kepegawaian negeri dan perubahan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2014 pasal 1 (satu); Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian 

untuk menduduki jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah 

satu unsur aparatur pemerintah yang memegang peranan penting dan cukup 

menentukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Demak maupun 

pemerintah pusat. Oleh karena itu, kelancaran penyelenggaraan kegiatan 

pemerintah serta pelaksanaan pembangunan hanya dapat dilakukan oleh pegawai 
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negeri sipil (PNS) yang bermutu tinggi, bermental baik, jujur, bersih serta 

bertangung jawab.  

Agar aktivitas manajemen kepegawaian berjalan dengan baik, pemerintah 

kabupaten demak harus memiliki pegawai yang berpengetahuan dan 

berketrampilan tinggi serta usaha untuk mengelola organisasi seoptimal mungkin 

sehingga kinerja pegawai meningkat. Menurut Wibowo (2016) kinerja adalah 

implementasi dari rencana yang telah disusun. Implementasi kinerja dilakukan oleh 

sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan 

kepentingan. 

Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumberdaya 

manusianya mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjalankan kinerjanya. 

Kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal, yaitu kinerja yang sesuai standar 

organisasi dan mendukung tercapainya tujuan sebuah organisasi. Organisasi yang 

baik adalah organisasi yang berusaha meningkatkan kemampuan sumber daya 

manusiannya, karena hal tersebut merupakan faktor kunci untuk meningkatkan 

selalu kinerja pegawai negeri sipil. 

Peningkatan kinerja pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah 

kabupaten demak akan membawa kemajuan bagi instansi pemerintah daerah 

untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan pemerintahan yang tidak 

stabil. Oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai 

merupakan tantangan manajemen yang paling serius karena keberhasilan untuk 

mencapai tujuan dan kelangsungan hidup suatu instansi pemerintah tergantung 

pada kualitas kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Semakin jelas 
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peran kinerja pegawai negeri sipil disuatu organisasi sehingga wajib bagi 

organisasi untuk memikirkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja 

pegawai negeri sipil nya. Strategi yang dapat dijalankan oleh organisasi untuk 

mengelola kinerja pegawai negeri sipil, diantaranya: memberikan motivasi, 

menerapkan disiplin kerja dan pengembangan karir, kompetensi melalui 

pendidikan dan pelatihan, pemberian insentif, peningkatan kepuasan kerja dan 

pengalaman kerja pegawai negeri sipil. 

Motivasi merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai 

negeri sipil. Motivasi dan kinerja adalah dua elemen yang konstruktif dan 

korelatif. Keduanya saling mensyaratkan dan tidak bisa dilepaskan dengan yang 

lain. Prestasi kerja pegawai negeri sipil akan rendah apabila tidak mempunyai 

semangat dan motivasi untuk melaksanakan sebuah pekerjaan itu. Sebaliknya 

kalau pegawai negeri sipil tersebut mempunyai motivasi yang tinggi untuk 

melaksanakan pekerjaan tersebut maka pada umumnya tingkat kinerja pegawai 

negeri sipil akan bagus dan tinggi. 

Menurut Busro (2018) motivasi adalah penggerak dari dalam individu 

untuk melakukan aktivitas tertentu dalam mencapai tujuan. Motivasi adalah 

dorongan, upaya dan keinginan yang ada di dalam diri manusia yang 

mengaktifkan, memberi daya serta mengarahkan perilaku untuk melaksanakan 

tugas tugas dengan baik dalam lingkup pekerjaannya. 

Dari pengertian tentang motivasi maka yang sebenarnya pada setiap orang, 

motivasi adalah self concept realization bermakna bahwa seorang akan 

termotivasi jika ia hidup dalam suatu cara yang sesuai dengan peran yang ia 
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sukai, diperlakukan sesuai dengan tingkatan yang lebih ia sukai dan dihargai 

sesuai dengan cara yang mencerminkan penghargaan seseorang atas 

kemampuannya. 

Motivasi sebagai proses yang ikut menentukan intensitas, arah, dan 

ketekunan individu dalam usaha mencapai sasaran. Motivasi sebagai proses yang 

bermula dari kekuatan dalam hal fisiologis dan psikologis atau kebutuhan yang 

mengakibatkan perilaku atau dorongan yang ditujukan pada sebuah tujuan atau 

insentif Busro (2018). 

Selain motivasi faktor yang tak tak kalah penting yaitu disiplin kerja. 

Heidjrachman dan Husnan (2012), menyatakan disiplin adalah setiap 

perseorangan dan juga kelompok yang menjamin adanya kepatuhan terhadap 

perintah dan berinisiatif untuk melakukan suatu tindakan yang diperlukan 

seandainya tidak ada perintah. Semakin tingginya disiplin kerja setiap pegawai 

negeri sipil yang didukung oleh keahlian, upah, atau gaji yang sangat layak, maka 

akan dipengaruhi aktivitas-aktivitas dari instansi Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Demak itu sendiri. 

Kedisiplinan ialah suatu peraturan yang berlaku baik secara tertulis maupun 

tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak menolak untuk menerima 

sanksi-sanksi apabila dia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan 

kepadanya. Penegakan disiplin pegawai negeri sipil itu penting dalam suatu 

organisasi, karena dengan disiplin diharapkan sebagian dari peraturan ditaati oleh 

sebagian besar pegawai negeri sipil dan pekerjaan akan dilakukan seefektif serta 

seefisien mungkin. 
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Agar setiap pegawai negeri sipil dapat meningkatkan karirnya, maka 

pegawai negeri sipil tersebut harus berusaha keras mengelola diri, bukan pasrah 

kepada nasib dan bukan juga bermain dengan kolusi dan nepotisme. Agar dalam 

usaha tersebut tidak sia-sia, berjalan dalam rel yang sebenarnya, maka karir harus 

direncanakan. Busro (2018) menyatakan karir adalah proses yang 

menggambarkan usaha / kegiatan seseorang dalam mencapai tujuan dan alur / 

aliran jabatan / pekerjaan untuk mencapai tujuan karirnya masing-masing. 

Pengembangan karir adalah perkembangan vertikal yang meliputi: jabatan, 

kepangkatan, pendidikan dan penugasan yang dialami seseorang dalam rangkaian 

susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Adanya 

pengembangan karir yang baik dalam rangka mengembangkan karir diri, maka 

pegawai negeri sipil akan dapat membuat taktik, apa yang dari keadaan tersebut 

harus dilakukan untuk meraih jenjang tertentu. Pengembangan karir mempunyai 

berbagai manfaat karir jangka panjang yang membantu pegawai negeri sipil 

untuk tanggung jawab lebih besar diwaktu yang akan datang. Para pegawai negeri 

sipil harus dilatih dan dikembangkan di bidang tertentu untuk mengurangi dan 

menghilangkan kebiasaan kerja yang jelek dan malas atau untuk mempelajari 

keterampilan baru yang akan meningkatkan kinerja. 

Untuk memenuhi tantangan tersebut, diperlukan kemampuan dari para 

pegawai, system penilaian kerja yang hanya dapat meningkatkan motivasi, 

disiplin kerja dan pengembangan karir baik bagi individu itu sendiri maupun bagi 

kebutuhan organisasi. Pada kenyataannya tidak semua Pegawai Negeri Sipil pada 
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Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak termotivasi 

untuk bekerja. 

Para pegawai merasa bahwa penghasilan yang mereka terima selama ini 

tidak sesuai dengan beban tugas maupun tanggung jawab pekerjaan mereka 

sehingga sangat sedikit yang termotivasi dalam bekerja. Peraturan Pemerintah 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. 

Bagi seluruh pegawai negeri tidak ada perbedaan dalam penetapan gaji antara gaji 

pegawai wanita dan pegawai laki-laki, dan tidak ada perbedaan dalam keadaan 

yang sama antara gaji yang sudah kawin dan pegawai yang belum kawin, atau 

perbedaan gaji menurut umur. 

Hal ini pula dapat kita lihat dari para pegawai negeri sipil yang mendapat 

pembinaan di unit kerja yang menangani disiplin pegawai negeri sipil maupun 

pegawai yang mendapat pemeriksaan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Kabupaten Demak karena masih rendahnya tanggung jawab dan 

disiplin didalam melaksanakan tugas, alasan yang mereka ajukan seluruhnya 

bermotif ekonomi yaitu mereka mencari pekerjaan lain atau adanya kegiatan 

sosial, sehingga tugas pekerjaan yang paling utama mereka terbengkalai. Kurang 

disiplinnya pegawai negeri sipil terlihat dari kehadiran baik pada waktu 

pengecekan lewat aplikasi sistem kehadiran sidik jari online (finger print) dan di 

apel pagi menjelang jam kantor, yang selalu ada kekurangan ditiap bagian. 

Rekapitulasi daftar hadir pegawai negeri sipil yang mengikuti apel pagi tercatat 

sebanyak 80% yang hadir. Berikut ini adalah data tentang tingkat kurang 
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optimalnya faktor kedisiplinan organisasi diindikasikan dari tingkat kehadiran 

dan keterlambatan pegawai. 

Tabel 1.1 

Tingkat  Keterlambatan dan Pulang Lebih Awal Pegawai  

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak 

Bulan Jumlah Pegawai Terlambat (%) Pulang Lebih Awal (%) 

April  122 1,14 1,17 

Mei 122 1,15 1,05 

Juni 122 1,13 1,08 

Juli 122 1,11 1,12 
Agustus 122 1,13 1,11 

September 122 1,1 1,07 

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak 2021 

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat keterlambatan dan kedisiplinan 

Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dari 

bulan April hingga September tahun 2021 cukup tinggi. Pulang lebih awal atau 

keterlambatan pegawai di dalam bekerja dapat menghambat kinerja pegawai 

tersebut. jika  pegawai negeri sipil tersebut banyak yang  tidak  hadir  atau  

terlambat  dalam  bekerja,  maka  tugas-tugas  yang diberikan kepadanya akan 

terbengkalai atau tidak selesai tepat pada waktunya.  

Ada banyak sekali hal yang bisa dikemukakan terkait dengan Motivasi, 

pengembangan karir, disiplin kerja dan kinerja pegawai negeri sipil di Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, adalah sebagai berikut: 

1. Adanya masalah di dalam keluarga yang berdampak pada tugas pokok 

dan fungsinya 

2. Adanya masalah keuangan pada pegawai 
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3. Hubungan kurang baik dan harmonis di lingkungan intern maupun 

extern kantor 

4. Banyak pegawai yang menunda-nunda pekerjaan 

5. Banyak Pegawai yang bekerja menunggu perintah atasan 

6. Respon bekerja kurang cepat 

7. Pimpinan sungkan memerintah anak buah yang lebih tua dan senior 

Hal lainnya yang menurut penulis ialah kaitannya dengan balas jasa berupa 

promosi jabatan. Para pegawai negeri sipil merasa bahwa pekerjaan mereka sia-

sia karena tidak mendukung karir mereka, Hal ini disebabkan oleh penempatan 

pegawai negeri sipil yang hanya menitik beratkan pada kedekatan pada pucuk 

pimpinan dengan tidak memperhatikan masukan dari kepala satuan kerja karena 

mereka lebih mengetahui tipe kompetensi pegawai negeri sipil yang lebih 

dibutuhkan oleh unit kerja mereka. Kinerja dari pegawai negeri sipil di 

lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, dapat 

dikatakan belum cukup maksimal. 

Hasil survey pencapaian hasil kerja, keahlian didalam menyelesaikan 

sebuah tugas masih rendah dan belum maksimal. Kecepatan di dalam 

melaksanakan sebuah pekerjaan masih rendah, hal ini terlihat pada pekerjaan 

selesai belum secara tuntas, membiarkan pekerjaan bertumpuk-tumpuk di atas 

meja kerja, menunda-nunda pekerjaan, serta belum berusaha agar hasil kerja 

memberikan kontribusi pada organisasi perkantoran. Kerjasama antar rekan kerja, 

seperti berdiskusi atau bekerjasama, saling menghargai pendapat dan bersikap 

koeperatif dengan atasan atau pegawai lain dalam menyelesaikan tugas masih 
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rendah. Prakarsa dalam menyelesaikan tugas dan pemanfaatan jam istirahat 

seefektif dan seefisien, belum terlaksana dengan baik. Pegawai negeri sipil belum 

mengutamakan tercapainya tujuan perkantoran. Motivasi dan semangat bekerja 

pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Demak atas kesadaran tugas masih rendah dan belum maksimal. 

Pengamatan awal yang dilakukan peneliti, rendahnya semangat kerja, 

keseriusan, inisiatif meningkatkan kualitas dan kegagalan kerja. Harapan pegawai 

negeri sipil terhadap tugas yang diberikan yang sesuai, pendidikan dan pelatihan 

serta adil dalam pemberian penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Demak masih minim. Penerapan sanksi atau hukuman disiplin untuk 

memperbaiki kesalahan dan menganggap positif hukuman yang diberikan dalam 

perangkat daerah bagi disiplin kerja dan disiplin waktu belum terlaksana 

semaksimal mungkin. Penghargaan atas motivasi para pegawai negeri sipil dalam 

menyelesaikan tugas untuk meningkatkan penghasilan atau imbalan serta pujian 

dari perangkat daerah belum diterapkan. Pegawai negeri sipil belum 

mengutamakan kepentingan tujuan kantor. Kedisiplinan masih rendah pada 

pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Demak. Kepatuhan terhadap jam kerja, apel pagi, perizinan dan pemanfaatan jam 

istirahat yang tepat masih rendah. Kepatuhan terhadap prosedur kerja, masih 

belum dilaksanakan dalam menyelesaikan tugas. Kepatuhan terhadap perintah 

atasan untuk mengikuti prosedur kerja, uraian belum menyentuh nurani (ketika 

atasan tidak ditempat). Keakuratan dan ketelitian dalam menyelesaikan sebuah 
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pekerjaan masih rendah. Menyelesaikan beban kerja, prioritas dan perbaikan 

dokumen dari atasan atas kekeliruan belum secara cepat dan tepat diperbaiki. 

Pengembangan karir pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Kemampuan pegawai negeri sipil masih 

rendah dalam menyelesaikan, memperbaiki dan meyeleksi tugas dengan tepat 

waktu dan konsisten. Kepuasan kerja pegawai negeri sipil masih rendah, bekerja 

sesuai dengan prosedur, gaji belum sesuai serta target yang direncanakan. Sikap 

para pegawai negeri sipil seperti percaya diri, kepuasan dan meyukai pekerjaan 

belum sepenuhnya tertanam di diri para pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, Semua fenomena ini dapat kita 

lihat pada keluaran (output) yang dihasilkan. Wilayah Bidang Pendidikan dan 

Kebudayaan dari tiap-tiap Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Demak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Bidang Pendidikan. 

Research gap penelitian antara lain menemukan bahwa peneliti Asis 

Rahman, Gunawan dan Hasmin (2017) menunjukkan Motivasi mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Bagian Perlengkapan 

Sekretariat Daerah Kota Makassar. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dhermawan (2012) yang menyatakan bahwa motivasi tidak 

memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai.  

Kadek Lusigita (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Disiplin 

kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Berbeda hal dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Rifa’I et all (2015) yang menyatakan bahwa 

Disiplin Kerja tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja. 

Zulbahri (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Pengembangan 

Karir mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Aparatur Sipil 

Negara. Berbeda dengan Bistok Surya Rahara Sinurat (2016) Menunjukkan 

bahwa pengembangan karir tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat fenomena 

mendasar faktor motivasi, disiplin kerja dan pengembangan karir terhadap kinerja 

pegawai dari Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari tiap-tiap 

Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak 

yang masih belum optimal. Adapun faktor motivasi, disiplin kerja dan 

pengembangan karir diduga mempunyai peranan dan kaitan yang erat dengan 

rendahnya kinerja pegawai yang ada. Kinerja pegawai negeri sipil di Wilayah 

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari tiap-tiap Kecamatan di lingkungan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak sangat dipengaruhi oleh 

aspek-aspek motivasi, disiplin kerja dan pengembangan karir pegawai.  

1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang sering muncul dalam objek Pegawai Negeri Sipil dari 

Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari tiap-tiap Kecamatan di 

Kabupaten Demak yang diambil dan termasuk dari satuan Kerja di lingkungan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak adalah Ruang Lingkup 

mengenai kedisiplinan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil yang 
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berbeda-beda dan menimbulkan ketidakstabilan emosional didalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaannya. Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan akan mempunyai 

implikasi luas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemberi layanan. 

Seringkali kinerja pegawai yang ada selama ini terjadi masih dinilai negatif 

masyarakat, karena di anggap berbelit-belit terutama kantor yang berhubungan 

atau bersinggungan langsung dengan masyarakat. Penilaian masyarakat saat ini 

bisa dilihat dari beberapa aspek sebagai mana telah disebutkan diatas, seperti 

Motivasi, disiplin kerja, pengembangan karir, kinerja pegawai dan sebagainya 

yang semuanya jika bisa dikelola dengan baik, akan diharapkan bisa mewujudkan 

tingkat disiplin dan memotivasi aparatur dalam meningkatkan kinerjanya, 

sehingga diharapkan penilaian masyarakat yang selama ini negatif bisa berangsur-

angsur menjadi lebih baik. Kreatifitas, kedisiplinan dan kinerja suatu organisasi 

pemerintah masing-masing pegawai yang masih belum optimal diindikasikan dari 

tingkat kehadiran dan keterlambatan Pegawai, di Wilayah Bidang Pendidikan dan 

Kebudayaan dari tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Demak yang diambil dan 

termasuk dari satuan Kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Demak. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka 

dapat disusun rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai pada Wilayah 

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari tiap-tiap Kecamatan di lingkungan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak? 
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2. Bagaimana pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja pegawai pada 

Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari tiap-tiap Kecamatan di 

lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak? 

3. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Wilayah 

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari tiap-tiap Kecamatan di lingkungan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak? 

4. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai pada Wilayah 

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari tiap-tiap Kecamatan di lingkungan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak melalui disiplin 

kerja? 

5. Bagaimana pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja pegawai pada 

Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari tiap-tiap Kecamatan di 

lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak melalui 

disiplin kerja? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

   Tujuan yang diinginkan pada penelitian ini mempunyai tujuan sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai di Wilayah 

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari tiap-tiap Kecamatan di 

lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. 

2. Menganalisis pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja pegawai di 

Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari tiap-tiap Kecamatan di 

lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. 
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3. Menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Wilayah 

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari tiap-tiap Kecamatan di 

lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. 

4. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai di Wilayah 

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari tiap-tiap Kecamatan di 

lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak melalui 

disiplin kerja. 

5. Menganalisis pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja pegawai 

pada Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari tiap-tiap 

Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Demak melalui disiplin kerja 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat : 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sumbangan 

pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya manajemen 

sumber daya manusia dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, 

khususnya terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi kinerja pegawai secara rinci 

yang belum dapat diungkapkan dalam penelitian ini. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Demak dalam upaya meningkatkan motivasi, 
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kedisiplinan, pengembangan karir dan kinerja pegawai dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pelayanan, dan menjadi media untuk mengembangkan diri 

dalam berpikir ilmiah sebagai perwujudan mengembangkan manajemen SDM 

dalam meningkatkan organizational citizenship behavior pegawai serta 

terlaksananya pemerintahan yang baik (good governance) sehingga terwujudnya 

pembangunan nasional. 

 

 


