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ABSTRACT 

The objectives of this research are as follows: (1) Describe the competence of the Education Office 

apparatus; (2) Understand the various factors that affect the competence of the Education Office 

apparatus. This type of research is descriptive qualitative which functions to describe / describe the 

phenomenon or the relationship between the phenomena being studied systematically, factually, 

and accurately (Singarimbun and Efendi 1989). The conclusions of this study are: (1). staff 

knowledge competency is quite good. (2) Competence Skills of staff are quite good. (3) 

Competence of attitude and behavior of the straf is quite good. (4) The factors that influence are 

learning resources, welfare, morale. Suggestions: (1). The Head of the National Education Office 

designs efforts to improve the knowledge competence of staff. (2). The Head of the Education 

Office can program activities to improve staff skills competency. (3). The Head of the Education 

Office conducts development of staff attitudes and behavior as public servants (4). The Head of the 

Education Office provides learning resources for staff, improves staff welfare and fosters morale.  

Keywords: Apparatus Competence and Influencing Factors 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai: (1) Mendeskripsikan kompetensi aparatur Dinas 

Pendidikan;(2)Memahami berbagai faktor yang mempengaruhi kompetensi aparatur Dinas 

Pendidikan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berfungsi menggambarkan/ 

melukiskan fenomena atau hubungan antara fenomena yang diteliti dengan sistematis, factual, dan 

akurat Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1). kompetensi pengetahuan staf cukup baik. (2) 

Kompetensi Keterampilan staf cukup baik. (3) Kompetensai sikap dan perilaku straf cukup baik. (4) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor sumber belajar, kesejahteraan, morale. Saran:(1). 

Kepala Diknas mendisain upaya meningkatkan kompetensi pengetahuan staf. (2). Kepala Dinas 

Pendidikan dapat memprogramkan kegiatan untuk peningkatan kompetensi keterampilan staf. (3). 

Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan sikap dan perilaku staf sebagai pelayan publik. 

(4). Kepala Dinas Pendidikan melengkapi sumber belajar bagi staf, meningkatkan kesejehtaraan 

staf dan membina semangan kerja (morale).  

Kata Kunci: Kompetensi Aparatur Dan Faktor-Faktor Yang Berpengaruh 

 

PENDAHULUAN 

Backer (1983), mengemukan analisis kompetensi merupakan aspek yang sangat 

penting dalam pengembangan mutu sumber daya manusia. Saat ini analisis kompetensi 

merupakan trend yang menunjukkan bahwa suatu organisasi yang profesional, harus 

memiliki karyawan atau aparatur yang memiliki kompetensi tinggi. “kompetensi’ berarti 

kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Sehubungan 

dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai.  

Dalam penyelenggaraan manajemen pemerintah, peranan sumber daya manusia 

(SDM) memiliki arti penting, disamping sumber daya alam, teknologi dan sejumlah 
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kewenangan yang secara positif mendukung. Ndraha, (1999). Pengembangan sumber daya 

manusia merupakan suatu cara yang efektif dan menentukan untuk menghadapi beberapa 

tantangan pada organisasi, termasuk organisasi pemerintahan.  

Widodo, Joko, (2001) Pemerintah Daerah dalam menunjang pengembangan 

otonomi daerah memerlukan kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang handal. 

Kinerja SDM pemerintah harus mampu mengimbangi kinerja SDM sektor swasta yang relatif 

memiliki lingkungan yang lebih kompetitif. Dengan demikian fungsi pelayanan pemerintah 

akan terselenggara lebih baik demi kesejahteraan masyarakat.  

Kemampuan ditentukan oleh tiga hal, yaitu: (1) kondisi sensoris dan kognitif, (2) 

pengetahuan tentang cara merespon yang benar, (3) kemampuan untuk melaksanakan 

respon tersebut (Moh As’ad, 1987).  

Untuk itulah salah satu sasaran pembangunan aparatur pemerintah daerah 

Kabupaten Sumba Timur adalah meningkatnya kesadaran dan motivasi serta sikap mental 

pegawai dengan dilandasi ketaqwaan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang 

didorong oleh rasa tanggungjawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, (Kotter, John 

P. And Dan S, Cohen. 2002).  

Viverita, (1995 0Salah satu strategi pemeliharaan, pengembangan dan peningkatan 

prestasi kerja pegawai adalah dengan melakukan analisis kompetensi melalui berbagai 

perangkat. Organisasi Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan berbagai perangkat 

hukum lebih memungkinkan untuk melakukan analisis kompetensi yang baku dan standar. 

Oleh karena itu dengan mengintensifkan pelaksanaan berbagai ketentuan dan peraturan 

dalam manajemen SDM, disertai pemberian motivasi kepada pegawai yang merupakan 

alternatif untuk mencapai kompetensi yang lebih baik. Sedangkan faktor yang 

mempengaruhi antara lain, Moh. As’ad, (1987) sumber belajar, kesejahteraan, morale kerja.  

Untuk itulah penulis lebih menitikberatkan penelitian pada hal-hal yang berkaitan 

dengan”Kompetensi Aparatur Dinas Pendidikan”. Mengingat ruang lingkup organisasi 

pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur yang relatif luas maka penulis membatasi 

pembahasan pada lingkungan organisasi Dinas Pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah: 

(1)Mendeskripsikan kompetensi aparatur Dinas Pendidikan;(2)Memahami berbagai faktor 

yang mempengaruhi kompetensi aparatur Dinas Pendidikan. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yang berfungsi menggambarkan/ melukiskan fenomena atau hubungan 

antara fenomena yang diteliti dengan sistematis, factual, dan akurat.  

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif 

(discriptive research). Sugiyono., (2007) Penelitian deskriptif adalah suatu metode untuk 

membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-

sifat populasi atau daerah penelitian. Data diperoleh dengan wawancara dan studi 

dokumentasi. Tehnik analisis data digunakan tehnik analisis data kualitatif.  

PEMBAHASAN 

Pengetahuan staf Dinas Pendidikan 

1) Sekretaris Dinas Pendidikan: mengatakan Rara-rata pengetahuan staf Dinas pendidikan 

tentang Pendidikan, cukup baik. Sebagian besar staf tidak berlatar belakang pendidikan 
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Pendidikan. Namun karena pengalaman kerja ditambah dengan kursus, penataran, 

seminar, diklat, membuat pengetahuan mereka meningkat.  

2) Kasubdin 1 mengatakan Pengetahuan staf Dinas pendidikan cukup memadai. Hal ini 

dibuktikan lewat pemahaman mereka tentang konsep Pendidikan daerah, aplikasi teori 

dalam kerja, kemampuan analisa Pendidikan, kemampuan melakukan sintesa dan 

kemampuan mengevaluasi Pendidikan 

3) Kasubdin 2 mengatakan Selama ini, tidak ada masalah dengan pengetahuan staf Dinas 

pendidikan. Hal yang penting adalah bahwa mereka punya kemauan untuk belajar. Tidak 

ada yang sulit kalau orang mau belajar. Walau pekerjaan di Dinas Pendidikan rumit dan 

melelahkan, tapi didukung dengan semangat kerja yang baik, semua hal bisa diaatasi 

4) Kasubdin 3 mengatakan Pengetahuan staf Dinas pendidikan cukup baik, buktinya, mereka 

teliti, kreatif, punya inisiatif, paham tentang mekanisme dan struktur organisasi, paham 

terhadap tehnologi informasi.  

5) Kasubdin 4 mengatakan Staf di Dinas Pendidikan memiliki pengetahuan yang memadai, 

mereka menguasai materi tentang Pendidikan,mereka punya rencana, tugas dikerjakan 

dengan baik 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya staf Dinas 

Pendidikan Kabupaten Sumba Timur memiliki pengetahuan yang memadai dalam menangani 

pekerjaannya.  

Ketrampilan Staf Dinas Pendidikan 

(1) Sekretaris Dinas Pendidikan, mengatakan Rara – rata staf Dinas Pendidikan memiliki 

ketrampilan yang cukup baik. Mereka punya ketrampilan teknis, dibidang akuntansi, 

komputer, tehnologi informasi. Mereka juga terampil membuat konsep 

(2) Kasubdin 1 mengatakan Ketrampilan staf Dinas Pendidikan cukup variatif. Ada yang 

hanya terampil menggunakan tehnologi informasi, ada yang hanya terampil membuat 

konsep dan ada juga yang hanya terampil menjalin hubungan kerjasama. Dengan orang 

lain. Yang pasti mereka masih terus dalam proses belajar 

(3) Kasubdin 2 mengatakan Umumnya staf Dinas Pendidikan cukup terampil, buktinya 

mereka terampil dalam menyusun konsep, terampil memimpin, terampil membantu 

orang lain terampil memberikan arahan. Selain itu terampil melakukan negosiasi 

(4) Kasubdin 3 mengatakan Staf Pendidikan memang cukup terampil. Tapi ketrampilan 

mereka masih harus ditingkatkan terus, mengingat persoalan mengelola Pendidikan dan 

aset daerah makin kompleks dari waktu ke waktu 

(5) Kasubdin 4 mengatakan Keterampilan staf Dinas Pendidikan selama ini cukup baik dan 

perlu ditingkatkan terus 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya ketrampilan staf 

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur cukup baik.  
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Sikap dan Perilaku Staf Dinas Pendidikan 

(1) Sekretaris Dinas pendidikan, mengatakan Rata-rata staf punya sikap dan perilaku yang 

cukup memadai. Mereka punya sikap orientasi tujuan yang baik, mereka peduli pada 

mutu, mereka punya inisiatif 

(2) Kasubdin 1 mengatakan Sikap dan perilaku staf cukup baik. Sikap dan interpersonalnya 

baik, mereka juga bersikap santun dalam melayani masyarakat, mereka juga punya 

kesadaran organisasi yang baik.  

(3) Kasubdin 2 mengatakan Staf Dinas Pendidikan mampu membangun hubungan 

kerjasama, mereka juga sabar dan tabah terhadap dampak dan pengaruh dari 

berubahnya berbagai aturan dan kebijakan 

(4) Kasubdin 3 mengatakan Selama ini staf punya sikap pengendalian diri yang baik. Mereka 

juga punya rasa percaya diri yang cukup baik. Punya komitmen yang baik 

(5)Kasubdin 4 mengatakan Sikap dan perilaku staf cukup baik. Mereka punya komitmen 

organisasi yang baik, mereka cukup fleksibel dalam bekerja. Punya rasa tanggungjawab 

yang besar terhadap kerja dan selalu mau kompromi dengan sesama 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya sikap dan prilaku 

staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur cukup baik.  

Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kompetensi Staf 

1)  Sekretaris Dinas Pendidikan, mengatakan Faktor yang kami rasakan sangat berpengaruh 

terhadap pengembangan kompetensi staf adalah faktor sumber belajar. Terbatasnya 

sumber belajar, seperti berbagai literatur. Faktor lain adalah kesejahteraan. Jam kerja 

yang padat  

2)  Kasubdin 1 mengatakan Faktor yang dirasakan berpengaruh terhadap pengembangan 

kompetensi staf adalah faktor semangat kerja, pengalaman dan kesejahteraan terutama 

kesejahteraan material 

3)  Kasubdin 2 mengatakan Faktor utama yang berpengaruh adalah kesejahteraan dan moral 

kerja 

4)  Kasubdin 3 mengatakan Faktor semangat kerja merupakan faktor yang besar 

pengaruhnya terhadap pengembangan kompetensi staf. Jam kerja yang full time tidak 

diimbangi insentif memadai mungkin menjadi penyebabnya 

5)  Kasubdin 4 mengatakan Upaya untuk mengembangkan kompetensi staf selalu ada, tapi 

terkendala pada sumber belajar, kesejahteraan, semangat kerja.  

Berdasarkan data di atas dapat dsimpulkan bahwa pada umumnya faktor-faktor 

yang mempengaruhi kompetensi sstaf Dinas pendidikan Kabupaten Sumba Timur adalah 

faktor, semangat kerja, sumber belajar, pengalaman dan kesejahteraan.  

Kompetensi Pengetahuan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan key person. Diperolej gambaran bahwa staf 

Dinas Pendidikan pada umumnya memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang bidang 

pekerjaannya Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa staf Dinas Pendidikan 

memiliki pengetahuan yang cukup baik dalam melaksanakan pekerjaan, tugas dan tanggung 
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jawab sesuai bidangnya masing-masing. Untuk menunjang peningkatan pengetahuan, staf 

Dinas Pendidikan sering diikut sertakan dalam kegiatan pendidikan dan latihan, penataran, 

kursus tentang Pendidikan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur, 

Dinas Pendidikan Propinsi NTT, Departemen Pendidikan Nasional RI.  

Dalam tautan makna yang sama dari hasil pengamatan, penulis peroleh gambaran 

bahwa staf Dinas Pendidikan bekerja dengan berorientasi pada capaian. Tanpa mengenal 

lelah mereka melakukan tugas sampai larut malam walau tidak didukung dengan insentif 

yang memadai. Keluarga staf sering mengeluh akibat suami, istri, anak dan keluarga mereka 

pulang larut malam dan pagi-pagi jam 7’00 sudah masuk kantor. Beban kerja di kantor 

Dinas Pendidikan membuat staf sepertinya mengabaikan keluarganya.  

Staf Dinas Pendidikan sangat peduli pada mutu dan keteraturan. Kepedulian itu 

sering kali membuat staf enggan pulang ke rumah walaupun jam kantor telah usai. Mereka 

berusaha keras menyelesaikan tugas dan merapihkan sebelum pulang ke rumah. Kenyataan 

obyektif ini kadang – kadang membuat pimpinan Dinas Pendidikan terharu.  

Mereka (Staf Dinas Pendidikan) memiliki kemampuan dalam memberikan 

pengarahan kepada sesama staf, juga terhadap staf kantor lain dalam bidang Pendidikan. 

Hal ini terbukti dalam setiap asistensi anggaran, mereka mampu memberikan arahan yang 

sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sering membuat para Kepala Sekolah menganggap 

staf Dinas Pendidikan melakukan intervensi pekerjaan.  

Selain itu Staf Dinas Pendidikan memiliki kemampuan analitis dan konseptual yang 

cukup baik, terbukti ketika membahas rancangan penetapan APBD, perubahan ABPD dan 

perhitungan APBD. Staf Dinas Pendidikan Mereka memberikan arahan dengan daya analitis 

yang baik. Mereka sering beradu konsep dengan Tim asistensi anggaran. Kenyataan obyektif 

ini memang akhirnya mengandung resiko tidak disenangi pihak lain.  

Jika dikaitkan dengan komposisi staf, 25% staf (11 orang dari 40 orang) 

berpendidikan S1 dan 75% berpendidikan SMP/SMA/SMK. Dari 11 orang sarjana tidak 

satupun berlatar pendidikan Pendidikan atau akuntansi. Rata-rata staf telah mengikuti 

pendidikan dan latihan atau kursus sebanyak 5 kali. Walaupun temuan hasil angket dan 

wawancara serta hasil obeservasi memaparkan pengetahuan staf DPPO cukup baik, namun 

perlu terus dibenahi dan ditingkatkan mengingat persoalan Pendidikan dan aset daerah 

dimasa mendatang makin kompleks.  

Kompetensi Ketrampilan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan key person. Diperoleh gambaran bahwa staf 

Dinas Pendidikan pada umumnya memiliki keterampilan yang cukup baik tentang bidang 

pekerjaannya  

Berdasarkan paparan di atas, dapat penulis katakan bahwa staf Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sumba Timur memiliki keterampilan yang cukup baik dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya.  

Dalam tautan makna yang sama dari hasil observasi, diperoleh gambaran bahwa 

Staf Dinas Pendidikan umumnya memiliki keterampilan dalam memberikan pengarahan. 

Mereka memiliki keterampilan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis. Mereka juga 
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terampil dalam memotivasi dan merangsang staf lain untuk bekerja lebih baik. Hal ini 

menimbulkan situasi yang kondusif dalam bekerja.  

 Staf Dinas Pendidikan juga terampil dalam kerjasama kelompok. Terbukti dalam 

pembagian tugas untuk mendampingi tim di Dinas, Badan, bagian lain. Mereka mampu dan 

terampil dalam melakukan kerjasama. Mereka juga terampil dalam membantu orang lain 

untuk mengembangkan diri. Hal ini terbukti dalam upaya mereka membantu setiap Kepala 

Sekolah.  

 Selain itu Staf Dinas Pendidikan memiliki keterampilan dalam menggunakan 

perangkat tehnologi informasi. Awalnya mereka merasa kesulitan dalam memanfaatkan 

perangkat tehnologi informasi. Karena itu mereka diikut sertakan dalam kursus, pendidikan 

dan latihan secara rutin. Disamping itu mereka juga memiliki keterampilan konseptual yang 

baik. Banyak pekerjaan yang membutuhkan keseriusan dan harus dikonsepkan agar 

rasionalitasnya terjamin. Hal lain adalah mereka memiliki ketrampilan yang baik dalam 

menjalin hubungan dengan sesama.  

Keterampilan yang dimiliki staf, selain karena hasil mengikuti pendidikan dan latihan, 

kursus juga lebih disebabkan upaya staf untuk belajar sendiri dari pengalaman kerja.  

Kompetensi Sikap dan Perilaku.  

Stepehen P. Robins, (2003) dalam Organizational Behavior (OB); sikap. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan key person. Diperoleh gambaran bahwa staf Dinas Pendidikan pada 

umumnya memiliki sikap dan perilaku yang cukup baik tentang bidang pekerjaannya.  

Berdasarkan paparan di atas, dapat penulis katakan bahwa staf Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sumba Timur memiliki sikap dan perilaku yang cukup baik dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya.  

Dalam tautan makna yang sama dari hasil obeservasi, diperoleh gambaran bahwa 

Staf Dinas Pendidikan memiliki sikap pelayanan yang cukup baik, yakni selalu berorientasi 

pada layanan publik. Mereka sadar betul bahwa kehadiran kantor Dinas Pendidikan untuk 

melayani publik.  

Staf Dinas Pendidikan juga sadar sekali bahwa pekerjaan yang mereka lakukan 

penuh dengan resiko dan berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan pembangunan. Mereka 

memiliki sikap sadar diri yang baik dalam melaksanakan tugas. Itu sebabnya mereka agak 

bersikap keras dan tegas dalam merespon berbagai hal yang tidak sesuai ketentuan yang 

berlaku. Mereka (Staf Dinas Pendidikan) memiliki kesadaran organisasi yang baik. Mereka 

Committed dengan lembaga. Walau Diknas merupakan juga lembaga publik tapi staf tetap 

mampu menyimpan rahasia pekerjaan, sebab tidak sedikit masalah kebijakan politik 

pimpinan yang harus diterjemahkan dalam anggaran.  

 Staf Dinas Pendidikan juga memiliki sikap pengendalian diri yang cukup baik. 

Mereka juga tahan uji. Berbagai sorotan datang silih berganti baik dari internal Pemerintah 

Daerah maupun dari pihak masyarakat luas. Hal yang menjadi sorotan salah satu adalah 

lambatnya Diknas merespon setiap usulan atau permintaan. Persoalan utamanya bukannya 

staf ingin memperlambat, tapi staf masih mempelajari dengan seksama setiap usulan dan 

permintaan yang masuk. Pada sisi seperti inilah staf selalu sabar dan tahan uji. Walaupun 
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temperamen rata-rata orang Sumba termasuk staf Diknas cukup tinggi, tapi mereka mampu 

mengendalikan diri dangan baik.  

Selain itu Staf Dinas Pendidikan memiliki sikap rasa percaya diri dan fleksibel dalam 

melaksanakan tugas. Mereka tidak grogi atau gugup walau berhadapan dengan Kepala 

Dinas, Badan dan bagian dalam menjelaskan sesuatu hal tentang kebijakan Pendidikan. 

Mereka juga cukup fleksibel dalam menyikapi berbagai tuntutan yang ada, sepanjang tidak 

bertentangan dengan aturan yang ada.  

Selama ini staf Dinas Pendidikan memiliki kepuasan kerja yang cukup baik. Mereka 

tidak pernah protes walau kadang keluarganya justru yang protes karena sebagian besar 

waktu mereka untuk bekerja. Hal yang menggembirakan adalah bahwa keterlibatan dan 

komitmen mereka terhadap kerja dan lembaga sangat baik.  

Faktor – faktor Yang Berpengaruh  

Faktor Sumber Belajar 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang key person diperoleh gambaran 

bahwa faktor sumber belajar berpengaruh terhadap pengembangan kompetensi staf Dinas 

Pendidikan. Sumber belajar utama bagi staf hanya aturan-aturan dalam pengelolaan 

Pendidikan. Kantor Dinas Pendidikan tidak memiliki buku-buku bacaan, jurnal, majalah 

sebagai referensi bagi staf untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi. Internet 

yang tersedia sering mengalami gangguan sehingga tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. 

Selama ini Dinas Pendidikan belum pernah mengganggarkan untuk pembelian buku, jurnal, 

majalah yang mendukung peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap staf.  

Faktor Kesejahteraan 

Dari hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa faktor kesejahteraan (terutama 

kesejahteraan material) berpengaruh terhadap pengembangan dan peningkatan kompetensi 

staf. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur melalui kebijakan Bupati Sumba Timur 

telah berupaya maksimal untuk memberikan tunjangan kinerja bagi semua PNS tiap bulan. 

Jumlah yang diterima memang tidak banyak tapi diterima oleh PNS dengan sangat antusias. 

Selain itu khusus untuk Diknas disediakan uang lembur seperti insentif bagi staf yang 

bekerja lembur hingga larut malam. Walau staf sudah memperoleh tunjangan kinerja dan 

insentif, tetap saja masih kurang dan membuat staf sering mengeluh.  

Faktor Morale (semangat kerja)  

Wilbert (Umbu Tagela, 2000) mengatakan morale adalah kepuasan psikologis yang 

dimiliki individu bila segala sesuatunya berjalan baik, sesuai dengan pendapatnya tentang 

apa itu baik.  

Dari hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa faktor morale berpengaruh 

terhadap pengembangan dan peningkatan kompetensi staf. Salah satu penyebab morale 

kerja rendah adalah kesejahteraan material. Hal lain bisa juga disebabkan oleh ketersediaan 

fasilitas pendukung seperti ruang tanpa AC, kipas angin tidak ada, tata ruang kantor. Morale 

kerja staf menurun bisa juga disebabkan oleh gaya kepemimpinan yang cenderung bersifat 

telling. (suka memerintah, memberi petunjuk dan melakukan pengawasan ketat) Gejala 

morale kerja staf rendah adalah dengan menunda penyelesaian kerja, sering terlambat 

masuk kerja. Kondisi obyektif ini amat berpengaruh terhadap kelencaran pelaksanaan tugas. 
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Wilbert (Umbu Tagela, 2000) mengatakan morale adalah kepuasan psikologis yang dimiliki 

individu bila segala sesuatunya berjalan baik, sesuai dengan pendapatnya tentang apa itu 

baik.  

KESIMPULAN  

Berdasarkan paparan pembahasan hasil penelitian pada penulis menyimpulkan 

sebagai berikut:(1). Kompetensi pengetahuan staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba 

Timur cukup baik. (2). Kompetensi Keterampilan staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba 

Timur cukup baik. (3). Kompetensai sikap dan perilaku straf Diknas kabupaten Sumba Timur 

cukup baik. (4). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kompetensi staf Diknas 

adalah faktor sumber belajar, faktor kesejahteraan, faktor morale. Implikasi penelitian ini:. 

(1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur mendisain upaya meningkatkan 

kompetensi pengetahuan, ketrampilan (2). Diharapkan Kepala Dinas Pendidikan untuk 

melengkapi sumber belajar bagi staf, meningkatkan kesejehtaraan staf dan membina 

semangan kerja (morale).  
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