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Abstrak-Penelitian ini mengkaji peranan motivasi yang diberikan 

oleh pimpinan terhadap peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) 

Kabupaten Temanggung. Faktor-faktor yang mendukung dalam 

upaya pencapaian efektivitas kerja di Disdikpora Kabupaten 

Temanggung yang utama adalah ketepatan dalam pemberian 

insentif pegawai. Pemberian motivasi dapat meingkatkan 

efektivitas kerja suatu organisasi dengan menyesuaika kondisi 

dan situasi yang ada. Tujuan dari penelitian ini memahami 

dampak pemberian motivasi terhadap kinerja PNS di lingkungan 

Disdikpora Kabupaten Temanggung. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa motivasi yang diberikan oleh Kepala Dinas 

kepada PNS di Disdikpora Kabupaten Temanggung tergolong 

cukup baik dalam rangka mencapai efektifvitas kerja Disdikpora 

Kabupaten Temanggung.  
 
Kata kunci : motivasi, efektivitas kerja, Pegawai Negeri Sipil  
 

1. PENDAHULUAN 

Dalam perkembangan pemerintahan di Indonesia, saat 
ini diterapkan sistem otonomi daerah. Sesuai amanat 
UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, 

otonomi daerah harus diselenggarakan dengan 
melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik 
(good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean 
governance) dalam mewujudkan pembangunan daerah 

yang desentralistik dan demokratis. Pelaksanaan 
otonomi daerah ini merupakan upaya untuk mencapai 
tujuan pemerintahan yakni tujuan politik, tujuan 
administratif dan tujuan ekonomi. 

Tujuan administratif yakni pembaharuan sistem 

birokrasi pemerintahan di daerah. Perlu adanya sinergi 
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mewujudkan 
tujuan administratif tersebut. Sinergi antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya 
dukungan personel dan kinerja yang memadai baik 

dalam jumlah maupun standar kompetensi yang 
diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah, maka dengan cara 
tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai 
birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek 

jumlah dan kompetensinya. 

Kinerja merupakan sebuah situasi multidimensional 
atau konsep yang memiliki banyak dimensi (multicated), 
maksudnya, bahwa kinerja dipengaruhi oleh banyak 
faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

tersebut secara umum terbagi menjadi tiga kelompok 

yakni faktor lingkungan eksternal organisasi atau 
lembaga (tempat bekerja), faktor lingkungan internal 
lembaga dan faktor internal karyawan atau pegawai 

(Wirawan, 2009). Faktor eksternal lembaga adalah 
situasi yang terjadi di luar lingkungan lembaga yang 
mempengaruhi kinerja pegawai. Sebagai contoh 
kebijakan penurunan nilai atau nominal upah (gaji) yang 
diterima pegawai, tentunya hal ini dapat berakibat 

menurunnya kinerja pegawai. Faktor lingkungan 
internal lembaga adalah segala sesuatu yang 
mendukung kinerja pegawai. Yang termasuk dalam 
faktor lingkungan internal lembaga antara lain adalah 
sumber daya yang diperlukan dalam bekerja, strategi 

dan sistem manajemen lembaga. Strategi dan sistem 
manajemen lembaga bersumber pada sikap dan 
kebijakan pimpinan lembaga, sehingga jelas dalam hal ini 
faktor pemimpin lembaga memiliki peranan yang sangat 

penting dalam mendukung kinerja pegawainya.  

Kepemimpinan (leadership) dinyatakan sebagai cara 
seorang pemimpin (leader) dalam mengarahkan, 
mendorong dan mengatur seluruh unsur-unsur di 
dalam lembaga untuk mencapai tujuan yang ingin 
dicapai. Robbins menyatakan bahwa kepemimpinan 

sebagai salah satu variabel penting yang mempengaruhi 
kinerja (Yusuf, 2015). Kepemimpinan akan 
berpengaruh pada kinerja pegawai yang akan 
berdampak pada kualitas kinerja pegawai yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi kinerja lembaga secara 
keseluruhan. Untuk dapat menjalankan kepemimpinan 
yang baik, tentunya seorang pemimpin harus mengenal 
dan memahami betul pegawainya. untuk itu pemimpin 
dituntut untuk dapat berhubungan baik dengan 

pegawai. Selain itu, pemimpin juga diharapkan mampu 
membentuk atmosfer dan iklim yang kondusif di 
lembaga yang dipimpin dengan menjalakan tugas 
kepemimpinannya secara bertanggung jawab, lugas dan 
demokratis.  

Dalam ranah kepemimpinan, seorang pemimpin harus 
mampu memimpin dirinya sendiri (managing self), 
memimpin orang (managing people), dan memimpin 
tugas (managing job). Efektivitas dalam memimpin 
dimulai dari bagaimana seorang pemimpin memimpin 

dirinya sendiri. Hal ini sebagai wujud cerminan yang 
nantinya menjadi contoh atau teladan bagi pegawainya. 
Selanjutnya, setelah mampu memberi contoh yang baik, 
pemimpin akan menjalankan tugas untuk memimpin 
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pegawainya. Ki Hajar Dewantara (1889-1959), 

memberikan konsep kepemimpinan yaitu Ing Ngarsa 
Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri 
Handayani, yang berarti seorang pemimpin harus 
mampu menjadi contoh sebagai pemimpin, mampu 

memberikan motivasi yang baik sebagai rekan kerja dan 
memberikan dorongan bagi pegawainya.  

Faktor internal pegawai adalah segala sesuatu yang 
bersumber dari potensi diri pegawai dan berpengaruh 
langsung pada kinerja pegawai. Faktor ini meliputi 

tingkat kedisiplinan, motivasi bekerja, tingkat 
kreativitas, lamanya bekerja, pendidikan terakhir, usia 
dan faktor-faktor lain baik itu bersumber dari 
psikologis maupun fisik pegawai. Mangkunegara (2001) 
menyatakan kemampuan pegawai dan motivasi dalam 

bekerja mempengaruhi kinerja pegawai. McCormick 
dan Tiffin (1994), menyatakan terdapat dua variabel 
yang mempengaruhi kinerja. Pertama adalah variabel 
individu, meliputi pengalaman, pendidikan, jenis 
kelamin, umur, motivasi,keadaan fisik, kepribadian dan 

sikap. Kedua adalah faktor situasional yang meliputi 
metode kerja, pengaturan dan kondisi kerja, 
perlengkapan kerja, pengaturan ruang kerja, kebijakan 
pemimpin, sistem upah dan lingkungan sosial 

(Pudjihastuti, 2013).  

Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah 
memiliki wewenang yang sangat luas dalam 
menyelenggarakan pemerintahan. Kondisi ini tentunya 
memberi konsekuensi secara langsung kepada daerah 
yakni penambahan tugas dan tanggung jawab yang 

harus dilaksanakan. Hal ini tentunya mengharuskan 
pemerintah daerah senantiasa melaksanakan 
pembenahan dan restrukturisasi kelembagaan. Melalui 
pembenahan ini tentunya diharapkan kinerja lembaga 

ikut meningkat, yang pada akhirnya akan dirasakan 
langsung oleh masyarakat sebagai konsumen utama 
dari kinerja birokrasi pemerintahan.  

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa dalam pelaksanaan 
birokrasi, pemerintah membagi berdasarkan bidang-
bidang tertentu. Untuk bidang pendidikan, Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) 
memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan 
birokrasi. Sebagai lembaga yang memiliki tugas dan 
wewenang pada bidang yang sangat penting, Disdikpora 

diharapkan memiliki kinerja lembaga yang baik. 
Tentunya, kinerja lembaga yang baik dapat dicapai 
dengan kinerja pegawai, dalam hal ini PNS di 
Disdikpora, yang baik. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat 
dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana peranan motivasi yang diberikan pimpinan 
kepada efektivitas kinerja pegawai di lingkungan Dinas 
Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Temanggung?  

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan implementasi pemberian motivasi 
oleh pimpinan terhadap kinerja pegawai.  

 

Tinjauan Pustaka 

Teori Motivasi  

Menurut Patton (Sudarwan Danim, 2004 : 28) 
merupakan fenomena kehidupan yang sangat kompleks. 

Setiap individu mempunyai motivasi yang berbeda dan 
banyak jenisnya. Motivasi menurut Patton dipegaruhi 
oleh dua hal, yaitu individu itu sendiri dan situasi yang 
dihadapinnya. Dengan kata lain ada dua faktor yang 
mempengaruhi manusia dalam bekerja, yaitu motivasi 

internal dan motivasi eksternal. Lebih lanjut, Patton 
berpendapat bahwa ada seperangkat motivator yang 
sangat penting bagi pimpinan untuk memotivasi 
pegawainya. Motivator yang dimaksud adalah sebagai 

berikut : 

1. Tuntutan akan dunia kerja 

2. Posisi 

3. Kepemimpinan 

4. Persaingan 

5. Ketakutan 

6. Uang  

Pemberian motivasi atau daya perangsang pada setiap 

pegawai antara yang satu dengan lainnya berbeda, ini 

disebabkan oleh adanya perbedaan motif dan tujuan 

dan kebutuhan masing-masing pegawai atau individu 

untuk bekerja, juga karena adanya perbedaan waktu 

dan tempat. Oleh karena itu dalam pemberian motivasi 

kepada pegawai harus diselidiki daya perangsang mana 

yang lebih ampuh diterapkan dan lebih ditekankan. 

Kinerja Pegawai  

Rue dan Bayrs menyatakan bahwa kinerja lembaga 
merupakan tingkatan pencapaian tujuan lembaga. 
Prawirosentono menyatakan kinerja lembaga sebagai 
hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok 
orang dalam sebuah lembaga yang sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam 
rangka usaha untuk mencapai tujuan lembaga secara 
legal, tidak melanggar hukum dan sesuai moral dan 
etika (Mulyono, 2012). Berdasarkan pengertian 

tersebut, dapat dinyatakan bahwa tingkat keberhasilan 
sebuah lembaga dalam mencapai tujuannya bergantung 
kepada kinerja pegawai lembaga tersebut. 

Terdapat beberapa pendapat terkait dengan kinerja 
pegawai. Dessler menyatakan bahwa kinerja pegawai 
merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara 
hasil kerja yang dicapai dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh lembaga. Robbins menyatakan kinerja 
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pegawai sebagai hasil yang dicapai oleh pegawai dalam 

pekerjaannya berdasarkan kriteria tertentu yang 
berlaku untuk satu pekerjaan (Fauza, 2014). 
Mangkunegara (2001) berpendapat kinerja adalah hasil 
kerja seseorang secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh pegawai dalam kemampuan melaksanakan 
tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
atasan kepadanya. Siagian (2002) menyatakan kinerja 
pegawai adalah keadaan yang menunjukkan 
kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga 
sesuai dengan job description. Berdasarkan pengertian-
pengertian tersebut, dapat disimpulkan kinerja pegawai 
adalah perbandingan hasil kerja pegawai dengan 
standar yang telah ditentukan yang ditinjau dari kualitas 

dan kuantitas dalam sebuah lembaga sesuai dengan 
tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya 
(Pudjiastuti, 2014).  

Tingkat kebaikan kinerja pegawai dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. Mangkunegara menyatakan yang 
mempengaruhi kinerja pegawai adalah kemampuan dan 

faktor motivasi (Pudjiastuti, 2014). Gaya 
kepemimpinan, motivasi kerja dan komunikasi lembaga 
berpengaruh pada tingkat kinerja pegawai (Sunarcaya, 
2008). Suprihanto (2000) berpendapat bahwa kinerja 
pegawai dipengaruhi oleh bakat, pendidikan dan latihan, 

lingkungan dan fasilitas, iklim kerja, motivasi dan 
kemampuan hubungan industrial, teknologi manajemen 
dan kesempatan berprestasi. Menurut Sutermeister 
faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah 

motivasi, kemampuan, pengetahuan, keahlian, 
pendidikan, pengalaman, pelatihan, minat, sikap 
kepribadian, kondisi fisik dan kebutuhan fisiologis 
(Pudjiastuti, 2014). Wexley dan Yulk (2003) 
menyatakan disiplin kerja dan motivasi merupakan 

faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. 

Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai  

Kusuma Negara (2001) berpendapat motivasi adalah 

kecenderungan untuk beraktivitas yang bersumber dari 
dorongan diri untuk memuaskan motif. 
Reksohadiprodjo dan Handoko menyatakan motivasi 
adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong 
keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu 

guna mencapai tujuan. Motivasi terbagi menjadi dua, 
yakni motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi 
intrinsik diartikan sebagai dorongan yang bersumber 
dari diri individu tanpa adanya paksaan dari orang lain. 

Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang timbul dari 
luar individu yang dapat berupa rangsangan, perintah 
atau paksaan yang mendorong seseorang untuk 
melakukan sebuah tindakan atau pekerjaan (Handoko, 
2001).  

Buhler (2004) berpendapat bahwa motivasi adalah 
proses yang menentukan seberapa besar usaha yang 

dicurahkan untuk melaksanakan pekerjaan. Motivasi 
sangat menentukan tercapainya tujuan, sehingga sangat 
penting seorang pegawai menumbuhkan motivasi 
setinggi-tingginya guna tercapainya tujuan dari lembaga. 

Motivasi sangat penting untuk mendorong individu 

dalam melaksanakan tugas yang diberikan (Manullang, 
2004). Motivasi adalah pemberian daya atau dorongan 
penggerak yang menciptakan gairah kerja untuk 
bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan 

segala upaya untuk mencapai tujuan. (Hasibuan, 2007). 
Robbins (2006) memberi definisi motivasi sebagai 
kerelaan untuk berusaha optimal dalam mencapai 
tujuan lembaga yang dipengaruhi oleh kemampuan 
individu untuk memuaskan beberapa kepuasan individu.  

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah 

disampaikan, dapat disimpulkan motivasi adalah 
dorongan yang bersumber dari dalam maupun luar 
individu untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan guna 
mencapai tujuan yang telah ditentukan atau diharapkan. 
Sehingga motivasi pegawai merupakan faktor yang 

sangat penting dan memiliki pengaruh yang besar 
terhadap kinerja pegawai tersebut. Yang dapat 
dijadikan indikator motivasi pegawai adalah kesesuaian 

tugas dan kesejahteraan. 

 

Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan terhadap 
penelitian ini adalah jurnal karya R. N. Rakhmani, dkk., 
yang menganalisis pengaruh faktor kepemimpinan, 

motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja 
pegawai di Kantor Camat Malinau Selatan. Hasil 
penelitian tersebut menjelaskan bahwa faktor 
kepemimpinan, motivasi kerja dan disiplin kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai di Kantor Camat Malinau Selatan. Faktor 
motivasi kerjalah yang memberi pengaruh paling besar 
terhadap kinerja pegawai Kantor Camat Malinau 
Selatan. 

Selanjutnya adalah penelitian dari jurnal karya Sri 
Hindah dkk., menganalisis pengaruh faktor motivasi 

dan disiplin terhadap kinerja pegawai di Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Semarang. Variabel motivasi 
yang memberi pengaruh paling besar terhadap kinerja 
pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Semarang. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian ini 
bersifat deskriftif kualitatif. Penelitian deskriftif adalah 

penelitian yang memaparkan dan bertujuan 
memberikan gambaran serta penjelasan dari variable 
yang diteliti. Penelitian deskriftif dalam penyajian data 
lebih kepada kata-kata, atau gambaran juga dapat 
berupa naskah wawancara, catatan lapangan dan 

dokumen-dokumen. Hal ini disebabkan adanya 
penerapan metode kualitatif, jadi penelitian ini 
merupakan penelitian deskriftif kualitatif yaitu 
memaparkan/menggambarkan tentang Motivasi Dalam 
Peningkatan Efektifitas Kerja Pegawai di Dinas 

Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Temanggung. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
1. Pemberian motivasi dalam upaya 

meningkatkan efektivitas kerja 
 

Beberapa bentuk pemberian motivasi dalam upaya 
meningkatkan efektivitas kerja pegawai: 
 

a. Pemberian insentif. 
Pemberian insentif ditujukan sebagai salah satu 

faktor yang dijadikan motivasi atau pemicu 
semangat untuk para pegawai dalam bekerja 
dan menghasilkan kinerja yang baik dan para 
pegawai dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya menjadi lebih bersemangat. Dari 

hasil wawancara bahwa pemberian insentif 
sudah berjalan dengan baik dimana tidak ada 
ketersendatan dan insentif yang menjadi hak 
para pegawai sudah sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku. Insentif itu sendiri 
diberikan dalam rentang waktu tiga bulan 
sekali atau dengan kata lain insentif diberikan 
per triwulan dan besaran nominal yang 
diterima beragam hal ini didasarkan pangkat 

golongan dan jabatan pegawai itu sendiri. 
Sebagai contoh yaitu pemberian bonus 1 kali 
gaji saat tercapainya target perusahaan atau 
pada dunia pendidikan bagi guru adalah adanya 
sertifikasi, maupun dalam dunia militer dapat 

berupa remon atau tunjangan bagi pegawai 
atau anggota bidang militer. 
 

b. Pemberian penghargaan  

Pemberian penghargaan merupakan suatu 
usaha yang dilakukan untuk mengapresiasikan 
kinerja pegawai yang dalam melakukan 
pekerjaan sangat baik dan berprestasi maka 
untuk itu perlu diberikan suatu bentuk 

penghargaan yang dapat memacu semangat 
bekerja para pegawai agar mampu 
menghasilkan kinerja yang optimal, efektif dan 
efisien. Misalnya, kenaikan jabatan bagi 
pegawai yang telah berprestasi bagi 

perusahaan atau kantor. 
 

c. Kesempatan mengikuti pendidikan dan 
pelatihan  
Pendidikan dan pelatihan merupakan salah 

satu usaha untuk memberikan tambahan ilmu 
dan wawasan pegawai sesuai dengan tugas dan 
fungsinya masingmasing yang dimana didalam 
pendidikaan dan pelatihan banyak manfaat 

yang dapat diambil oleh pegawai dalam rangka 
meningkatkan efektivitas kerja sehingga 
pemberian kesempatan mengikuti pendidikan 
dan pelatihan menjadi salah satu faktor yang 

dapat menjadi motivasi pegawai dalam 

bekerja. Dalam usaha mecapai tujuannya, 
lembaga melakukan beberapa kegiatan 
terhadap SDM, misalnya mengadakan 
kunjungan kerja atau studi banding ke daerah 

atau kantor lain yang benefit. 
 

2. Faktor pendukung  
a. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Kualitas sumber daya manusia sangat 

mempengaruhi dalam kinerja pelayanan publik 
di sebuah kantor , karena setiap pegawai di 
haruskan memiliki sumber daya manusia yang 
berkualitas untuk menciptakan efesiensi dan 
efektifitas terhadap pegawai itu sendiri dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya masing-
masing. Salah satu faktor pendukung dalam 
pemberian motivasi, hal ini dapat dilihat 
dengan ketepatan pegawai dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan 
kemampuan yang mereka miliki, sehingga 
dalam pelayanan kepada masyarakat berjalan 
lancar. 
 

b. Tupoksi yang jelas 
Tupoksi ditujukan sebagai acuan atau 
pedoman pegawai dalam melaksakan tugas 
dan fungsinya, masing-masing bagian pada 
Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten 

Temanggung ini sudah diberikan panduan 
tentang tugas pokok dan fungsi dari kerja 
mereka. Sehingga diharapkan pegawai bekerja 
tidak keluar dari koridor yang telah 

ditentukan oleh organisasi sebelumnya. 
 

c. Koordinasi antar pegawai baik  
Motivasi dari atasan dapat berjalan dengan 
baik apabila ada koordinasi dan kerja sama 

antar semua pegawai instansi. Pimpinan dapat 
menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh 
bawahannya agar efektifitas kerja dapat 
tercapai. Tetapi tidak hanya dari atasan saja, 
antar pegawai juga diharapkan terjadi.  

koordinasi yang positif dalam bekerja sehingga 
tujuan akan tercapai. 
 

3. Faktor penghambat  

a. Anggaran dinas yang belum memadai 
Efektivitas kerja dapat dicapai salah satunya 
dengan cara memberikan motivasi kepada 
pegawai sedangkan usaha motivasi itu pasti 
membutuhkan dana. Misalnya pendidikan dan 

pelatihan yang diadakan Dinas Pendidikan dan 
Olahraga Kabupaten Temanggung pasti 
membutuhkan dana yang tidak sedikit. 
Anggaran merupakan faktor yang dapat 
menghambat dalam usaha pencapaian 

efektifitas kerja. Dalam arti yang sebenarnya 
anggaran merupakan cermin dari komitmen  
manajemen terhadap usaha pencapaian 
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sasaran yang telah ditentukan. Memang dalam 

hal penentuan anggaran harus ditekankan 
bahwa alokasi anggaran yang berkurang tidak 
harus selalu diartikan sebagai berkurangnya 
tingkat komitmen manajemen terhadap 

pencapaian berbagai sasaran yang telah 
ditentukan sebelumnya.  
 

b. Sarana dan prasarana yang masih 
kurang  

Sarana dan prasarana merupakan salah satu 
faktor yang sangat penting dalam 
meningkatkan motivasi pegawai dalam bekerja 
karena dengan adanya sarana dan prasarana 
yang memadai diharapkan dapat menjadi 

motivasi tersendiri bagi pegawai dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya, pegawai 
akan bekerja lebih maksimal apabila ruang 
kerja dilengkapi dengan keperluan kerja yang 

dibutuhkan. 
 
 

IV.  KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 
telah disajikan secara sistematis, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan :  
1. Motivasi yang dilakukan oleh pimpinan kepada 

pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan 

Olahraga Kabupaten Temanggung dalam upaya 
merangsang peningkatan efektivitas kerja pegawai 
tergolong cukup baik yaitu dari segi pemberian 
insentif Pemberian penghargaan dalam upaya 

meningkatkan efektivitas kerja pegawai tergolong 
masih rendah dimana penghargaan hanya berupa 
sanjungan dengan perkataan lisan saja namun tidak 
dengan penghargaan berupa meteri. Mengenai 
pemberian kesempatan kepada pegawai untuk 

mengikuti pendidikan dan pelatihan sudah berjalan 
dengan baik karena sebagian besar pegawai pernah 
mengikuti pendidikan.  

2. Faktor pendukung terhadap pemberian motivasi 
dalam usaha pencapaian efektifitas kerja pegawai 

yaitu sumber daya manusia (SDM), Tupoksi yang 
sudah ada pada masing-masing bidang, koordinasi 
dan kerjasama yang baik dengan seluruh pegawai 
organisasi. 

3. Faktor penghambat terhadap pemberian motivasi 
dalam usaha pencapaian efektifitas kerja yaitu 
anggaran dinas yang belum memadai, sarana dan 
prasarana yang belum memadai dalam menunjang 
kinerja di Dinas Pendidikan dan Olaharaga 

Kabupaten Temanggung.  
 
Dari kesimpulan tersebut maka peneliti memberikan 
saran sebagai berikut : 
1. Pimpinan perlu meningkatkan lagi upaya motivasi 

kepada pegawai dengan memberikan penghargaan 
yang memang benar-benar layak dan pantas 
kepada pegawai yang memliki prestasi dibidangnya 

agar pegawai mejadi lebih termotivasi dalam 

bekerja, secara serius memperhatikan masalah 
promosi jabatan.  

2. Perlu ditingkatkan komunikasi yang baik agar 
pimpinan dapat mengerti, memahami dan 

memperhatikan kebutuhan-kebutuhan apa saja 
yang diinginkan oleh para pegawai sehingga 
pimpinan dapat secara tepat memotivasi pegawai.  

3. Pegawai perlu diberi penjelasan tentang berbagai 
ketentuan yang wajib ditaati dan standar yang 

harus dipenuhi. 
4. Faktor penghambat ini lebih diperhatikan untuk 

keperluan peningkatan pegawai.  
5. Faktor pendukung ini sebagai kekuatan sebaiknya 

diupayakan agar dapat menutupi segala kelemahan 

agar tidak terlalu menghalangi dalam upaya 
pencapaian efektifitas kerja. 
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