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Penelitian ini dilatarbelakangi dari pengamatan penulis keika 

melaksanakan Praktek Lapangan Manajemen Pendidikan (PLMP) di Badan 
Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padang Panjang yang mana hasil dari 
pengamatan itu menunjukkan bahwa masih rendahnya kinerja pegawai pada BKD 
Kota Padang Panjang tersebut . Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 
informasi tentang kualitas hasil kerja pegawai, kuantitas hasil kerja pegawai dan 
efisiensi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan di BKD Kota Padang Panjang. 
Pertanyaan penelitian yang penulis ajukan adalah:(1) Bagaimana kinerja pegawai 
pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang Panjang dilihat dari kualitas hasil 
kerja pegawai?(2)Bagaimana kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah 
Kota Padang Panjang dilihat dari segi kuantitas hasil kerja pegawai?, (3) 
Bagaimana kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang 
Panjang dilihat dari segi efisiensi dalam melaksanakan tugas?. 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh pegawai di BKD Kota Padang Panjang yang berjumlah 71 orang. 
Penarikan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik 
Stratified Proportional Random Sampling dengan menggunakan rumus Cochran, 
sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 42 orang dengan penarikan sampel 
sebanyak 55%. Alat pengumpulan data adalah angket dengan model Skala Likert 
yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasilnya valid dan reliabel, 
selanjutnya data diolah dengan rumus rata-rata (Mean). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kinerja pegawai pada Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Padang Panjang dilihat dari aspek kualitas hasil kerja 
berada pada kategori tinggi dengan skor rata-rata 4,41; (2) kinerja pegawai pada 
Badan Kepegawaian Kota Padang Panjang dilihat dari aspek kuantitas hasil kerja 
berada pada kategori tinggi dengan skor rata-rata 4,18; (3) kinerja pegawai pada 
Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang Panjang dilihat dari aspek efisiensi 
dalam melaksanakan tugas berada pada kategori tinggi dengan skor rata-rata 4,37. 
Berdasarkan hasil penelitian secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 
pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang Panjang berada pada 
kategori tinggi dengan skor 4,32. 

 

 
 


