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Abstrak
Nurul Ismadani menulis skripsi dengan judul “Pengaruh Tingkat

Pendidikan Formal dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai di Kantor
Kelurahan Gunungbahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan”,
dibawah bimbingan Drs. H. Muhammad Noor, M.Si selaku Dosen pembimbing
pertama, dan  Melati Dama, S.Sos, M.Si selaku Dosen pembimbing kedua.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisa pengaruh antara tingkat
pendidikan formal dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor
Kelurahan Gunungbahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan teknik sensus jadi jumlah
populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Kelurahan
Gunungbahagia yang berjumlah 12 orang. Pengumpulan data dalam penelitian
ini menggunakan kuisioner dan wawancara. Skala pengukuran penelitian ini
menggunakan skala likert. Untuk melihat adanya hubungan antara variabel X1
dengan Y, dan X2 dengan Y, digunakan uji spearman rank. Penulis menggunakan
analisis deskriptif dari jawaban responden atas sejumlah pertanyaan yang
diajukan dalam kuisioner dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi
frekuensi.

Berdasarkan hasil analisis koefisien regresi pengaruh Pendidikan  1X ,

Lingkungan Kerja  2X , terhadap Kinerja (Y) tersebut, maka rumus persamaan

regresi pengaruh Pendidikan  1X , Lingkungan Kerja  2X , dan terhadap

Kinerja (Y) adalah: eXXY  2500,01007,0720.3 yang artinya bahwa
variable X1 dan X2 sama-sama berpengaruh positif terhadap variabel Y.

Selanjutnya besaran sumbangan efektif yang diberikan oleh variabel
pendidikan dan  lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai kelurahan Gunung
Bahagia yang diberikan kedua variabel bebas tersebut atau nilai Rsquare yaitu
sebesar 0,577 atau sebesar 57,7% sedangkan sisanya sebesar 43,3% dipengaruhi
oleh variabel lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Tingkat Pendidikan, Lingkungan Kerja dan Kinerja.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Dalam suatu organisasi dituntut agar pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi dilakukan dengan cepat, lancar dan terarah agar pelaksanaannya
berjalan efektif dan efisien. Untuk dapat mempertahankan keberlangsungan
hidupnya maka suatu organisasi perlu didorong dengan memiliki sumber daya
manusia yang memiliki sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan
kuantitas yang unggul di bidangnya. Mengingat betapa pentingnya pegawai dalam
organisasi maka setiap pegawai harus mampu melatih kemampuannya agar dapat
meningkatkan kinerjanya sendiri. Dengan demikian maka kinerja yang dihasilkan
dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien bagi organisasi. Bagi suatu
organisasi, masalah kinerja pegawai adalah masalah yang selalu menjadi bahan
perbincangan masyarakat dan selalu tidak ada habis-habisnya untuk dibahas dan
merupakan isu strategis dalam program Manajemen Sumber Daya Manusia.
Apalagi jika dikaitkan dengan era globalisasi yang melanda saat ini dimana
kondisi persaingan yang cukup ketat dan penuh tantangan, aparatur pemerintah
dituntut untuk bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan
mengarah kepada kebutuhan masyarakat. Kinerja yang dihasilkan inilah yang
menjadi indikator dari keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

Kinerja merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh organisasi.
Selain itu juga dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan organisasi dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa faktor yang sangat
mempengaruhi dan dominan dalam upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah
tingkat pendidikan formal dan lingkungan kerja. Karena pada umumnya semakin
tinggi tingkat pendidikan akan lebih mudah baginya untuk melaksanakan fungsi-
fungsinya diperusahaan tersebut. Disamping itu, pengalaman dan ilmu
pengetahuan yang diperoleh selama mengenyam pendidikan akan dijadikan dasar
untuk melaksanakan tugasnya. Suasana lingkungan kerja yang aman dan nyaman
juga akan meningkatkan kinerja pegawai untuk dapat melaksanakan dan
menyelesaikan setiap pekerjaan yang ditugaskan dengan lebih baik.

Berdasarkan data yang ada, bahwa Kelurahan Gunungbahagia merupakan
kelurahan yang memiliki pertumbuhan masyarakat yang tinggi, kelurahan ini
memiliki 50 RT, seiring meningkatnya permintaan masyarakat dalam hal
administrasi kependudukan, maka wajar apabila kelurahan membutuhkan kinerja
pegawai yang baik berupa pelayanan yang serba cepat, tepat dan
berkualitas.Kantor Kelurahan Gunungbahagia Kecamatan Balikpapan Selatan
Kota Balikpapan menunjukan bahwa dari 11 perangkat kelurahan yang ada
dikantor tersebut, tingkat pendidikan formalnya rata-rata berijazah SMA. Dalam
menjalankan tugasnya para pegawai dinilai masih belum optimal dan masih
banyak ditemukan pegawai yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan
pekerjaan yang diberikan dan penyelesaiannya pun terkadang tidak tepat waktu.
Belum lagi kondisi lingkungan kerja yang kurang nyaman diantaranya kondisi
ruang kantor yang sempit dan sesak, masih banyak ditemui pegawai yang
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merokok didalam ruang KASI yang dapat mengganggu aktivitas pegawai yang
lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian dan kajian ilmiah serta menuangkannnya dalam bentuk skripsi dengan
judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal dan Lingkungan Kerja Terhadap
Kinerja Pegawai di Kantor Kelurahan Gunungbahagia Kecamatan Balikpapan
Selatan Kota Balikpapan”

Kerangka Dasar Teori
Pengertian Pendidikan

Menurut Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
didalam masayarakat.

Menurut Mulia Nasution (2003:18) mengungkapkan Pengertian pendidikan
adalah suatu proses, teknik dan metode belajar mengajar dengan maksud
mengirim suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Ahmad D. Marimba dalam (Manizar, 2009:8), pendidikan adalah
bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan
jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Pengertian Tingkat Pendidikan Formal
Menurut Undang Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional pada Bab 1, Pasal 1 ayat 8 menerangkan bahwa tingkat pendidikan
formal adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat
perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang
dikembangkan.

Dalam kesempatan lain Andrew E. Sikula dalam (Mangkunegara, 2003:50)
tingkat pendidikan formal adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan
prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial
mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum.

Dengan demikian Idris dan Jamal dalam (Sony Satriawan, 2008 : 29)
mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan formal adalah jenjang pendidikan
yang terstruktur, berkesinambungan dan terorganisir.

Dengan demikian Idris dan Jamal dalam (Sony Satriawan, 2008 : 29)
mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan formal adalah jenjang pendidikan
yang terstruktur, berkesinambungan dan terorganisir. Selain itu juga dijelaskan
bahwa tingkat pendidikan terbagi atas 4 bagian, yaitu :
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1) Pendidikan Pra-Sekolah.
Pendidikan pra-sekolah diselenggarakan untuk meletakkan dasar kearah
perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang
diperlukan anak untuk hidup dilingkungan masyarakat serta memberikan
bekal kemampuan dasra untuk memasuki jenjang sekolah dasar.

2) Pendidikan Dasar.
Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan
kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang
diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik
untuk mengetahui pendidikan menengah.

3) Pendidikan Menengah
Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan
pendidikan dasar serta mempersiapkan peserta didik menjadi anggota
masyarakatyang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik
dengan lingkungan sosial, budaya, alam sekitar serta dapat mengembangkan
kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

4) Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi merupakan lanjutan pendidikan menengah yang
diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota
masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau professional yang
dapat menerapkan atau mengembangkan dan atau menciptakan ilmu
pengetahuan, teknologi dan kesenian.

Lingkungan Kerja
Menurut George R. Terry (2006:23) lingkungan kerja dapat diartikan

sebagai kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi, baik secara langsung maupun
tidak langsung terhadap kinerja organisasi atau perusahaan.

Pengertian lain tentang lingkungan kerja diungkapkan oleh Amirulah Haris
Budiyono (2004:51) bahwa lingkungan kerja merujuk pada lembaga-lembaga
atau kekuatan-kekuatan yang berada didalam maupun diluar organisasi tersebut
dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi itu.

Dalam kesempatan lain Irianto (2001 : 40) menjelaskan bahwa lingkungan
kerja adalah kehidupan kerja dengan kualitas yang lebih baik ditandai dengan
iklim di tempat kerja yang kondusif, aktifitas seharian lebih comfortable dan
menyenangkan, interaksi semua unsur sangat harmonis, serta semua pihak
memiliki peraaan yang sama untuk menyadari bahwa hasil akhir yang diperoleh
merupakan karya bersama
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Kinerja
Menurut Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2007 : 7) Kinerja adalah

merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan
strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada
ekonomi.

Sedangkan menurut Muhammad Mahsun (2006 : 25) Kinerja adalah
gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau
program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang
tertuang dalam strategic planning organisasi.

Pengertian Kinerja juga dikemukakan oleh Syafaruddin Alwi (2001:179)
kinerja adalah proses melalui kegiatan-kegiatan karyawan dan hasil yang
diperolehnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai organisasi.

Sedangkan menurut Anwar P. Mangkunegara (2000:67), kinerja atau
prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya.

Kemudian menurut Wibowo (2007:67) kinerja adalah merupakan suatu
proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja.

Selanjutnya lagi menurut Achmad S. Ruky (2001:16) kinerja atau prestasi
kerja adalah sebagai hasil atau apa yang keluar (outcomes) dari sebuah pekerjaan
dan kontribusi mereka pada organisasi

Hipotesis
Hipotesis adalah dugaan yang sifatnya sementara karena belum dapat

dipastikan apakah benar atau salah. Sugiyono (2006 : 70) menyebutkan bahwa
hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,
dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat
pertanyaanberarti pertanggung jawaban.

Dari uraian permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka hipotesis
yang penulis kemukakan adalah:

H0 = Tidak terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan formal dan
lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Kelurahan
Gunungbahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

H1 =  Terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan formal dan lingkungan
kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Kelurahan Gunungbahagia
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

Penulis menarik hipotesis statistic penelitian :
H0 : p = 0 0 Berarti tidak ada pengaruh
H1 : p ≠ 0 tidak sama dengan nol berarti lebih besar atau kurang dari

nol berarti ada pengaruh.
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Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis teliti termasuk penelitian asosiatif karena

penelitian ini mencari hubungan/pengaruh antara dua variabel atau lebih,
disamping itu juga dilakukan pembuktian hipotesis.

Definisi Operasional
Adapun yang menjadi indikator dalam penelitian dengan judul Pengaruh

Tingkat Pendidikan Formal dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di
Kantor Kelurahan Gunungbahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota
Balikpapan., adalah sebagai berikut :
1. Tingkat pendidikan formal sebagai independen variabel (X1) dengan

indikator :
a. Pendidikan Dasar.
b. Pendidikan Menengah.
c. Pendidikan Tinggi.

2. Lingkungan kerja sebagai independen variabel (X2) dengan indikator :
a. Kondisi Fisik.
b. Kondisi Psikologis.
c. Kondisi Temporer Kerja.
d. Hubungan Kerja Pegawai.

3. Kinerja sebagai dependen variabel (Y) dengan indikator
a. Produktivitas Kerja.
b. Efektivitas.
c. Efisiensi.

Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus atau bisa juga

disebut sampel jenuh yaitu dengan mengambil seluruh populasi sebagai sampel
selama jumlah populasi diketahui terbatas. Serta dalam penelitian ini sampelnya
adalah seluruh aparat kelurahan yang ada di Kantor Kelurahan Gunungbahagia
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan yang berjumlah 12 orang

Alat Pengukur Data
Alat pengukur data yang digunakan ialah sakala likert. Dengan

menggunakan skala likert, yaitu skala yang memberikan skor 1-3 untuk
mengetahui derajat responden terhadap serangkaian pertanyaan yang terdapat
dalam kuesioner dimana skala tersebut mempunyai susunan sebagai berikut:
a. (1) Tidak Setuju (TS)
b. (2) Setuju (S)
c. (3) Sangat Setuju (SS)

Pemberian skor untuk masing-masing jawaban dalam kuesioner adalah
sebagai berikut :
a) TS, memiliki nilai skor 1 (satu)
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b) S, memiliki nilai skor 2 (dua)
c) SS, memiliki nilai skor 3 (tiga)

Teknik Analisis Data
Karena dalam penelitian ini variabel independennya terdiri dari dua

variabel, maka alat analis yang digunakan adalah regresi berganda dengan
rumusan sebagai berikut :

Y = a + b1X1 + b2X2 + a
Y = Variabel terikat (kinerja pegawai)
X1 = Variabel bebas (tingkat pendidikan formal)
X2 = Variabel bebas (lingkungan kerja)
a = Bilangan konstanta atau nilai tetap
b1, b2 = Koefisien arah garis

Regresi linier berganda dengan dua variabel bebas Tingkat Pendidikan (X1)
dan Lingkungan Kerja (X2) metode kuandran kecil memberikan hasil bahwa
koefisien - koesfisien a, b1, b2, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

1. Uji Simultan (Uji-F)
Untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen di dalam model secara
bersama - sama (simultan) terhadap variabel dependen dilakukan uji F yakni
dengan membandingkan hitungF dengan tabelF . .

2. Analisis Koefisien Determinasi
Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat
pendidikan formal dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja
pegawai.

3. Uji Parsial (Uji-T)
Uji parsial ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi variabel
independen (X1,X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap varabel
dependen (Y).

Hasil dan Pembahasan
Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2008:116), syarat minimum suatu item dianggap valid
adalah nilai r 0,30. Dimana semakin tinggi validitas suatu alat test, maka alat
tersebut makin mengenai ke sasarannya, atau menunjukkan apa yang seharusnya
diukur. Hasil tes validitas dengan meng gunakan bantuan program SPSS  dapat
dilihat pada tabel berikut
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Instrumen Tingkat Pendidikan  1X
Dari 5 butir item pertanyaan untuk instrumen pendidikan, setelah dilakukan

analisis korelasi product moment antara jawaban tiap item dengan skor total, nilai
korelasi semua item > 0,30. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua
item kuesioner valid.Hasil perhitungan validitas instrumen dengan program SPSS
terlampir.

Instrumen Lingkungan Kerja  2X
Dari 9 butir item pertanyaan untuk instrumen lingkungan kerja, setelah

dilakukan analisis korelasi product moment antara jawaban tiap item dengan skor
total, nilai korelasi semua item > 0,30. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa semua item kuesioner valid.Hasil perhitungan validitas instrumen dengan
program SPSS terlampir.

Instrumen Kinerja Pegawai (Y)
Dari 6 butir item pertanyaan untuk instrumen pengembangan pegawai,

setelah dilakukan analisis korelasi product moment antara jawaban tiap item
dengan skor total, nilai korelasi semua item > 0,30.Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa semua item kuesioner valid. Hasil perhitungan validitas
instrumen dengan program SPSS terlampir.

Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas ketiga instrumen dilakukan dengan metode internal

consistency dengan teknik belah dua (split half) dari Spearman Brown dengan
ketentuan apabila jika angka korelasi instrumen >  r-tabel yaitu 0,281 maka
dinyatakan instrumen reliabel.

Pendidikan  1X
Berdasarkan data perhitungan reliabilitas diatas, korelasi antara belah awal

dan belah akhir adalah sebesar 0,598> 0,281.Sehingga dapat disimpulkan bahwa
instrument reliabel.

Lingkungan Kerja  2X
Berdasarkan data perhitungan reliabilitas diatas, korelasi antara belah awal

dan belah akhir adalah sebesar 0,286 > 0,281.Sehingga dapat disimpulkan bahwa
instrument reliable.

Instrumen Kinerja (Y)
Berdasarkan data perhitungan reliabilitas diatas, korelasi antara belah awal

dan belah akhir adalah sebesar 0,449 > 0,281.Sehingga dapat disimpulkan bahwa
instrument reliabel
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Analisis Regresi Linier Berganda
Berdasarkan hasil analisis koefisien regresi pengaruh Pendidikan  1X ,

Lingkungan Kerja  2X , terhadap Kinerja (Y) tersebut, maka rumus persamaan

regresi pengaruh Pendidikan  1X , Lingkungan Kerja  2X , dan terhadap

Kinerja (Y) adalah : eXXY  2500,01007,0720.3

Uji Simultan (Uji F)
Dari perhitungan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan

diperoleh hitungF sebesar 6.136. Sedangkan dengan tingkat signifikansi 5%

dengan N-1= 11 diperoleh nilai tabelF = 4,256. Dari hasil perhitungan tersebut

tampak bahwa tabelhitung FF  (6.136 > 4,256). Dengan demikian hipotesis kinerja

(Ha) yang berbunyi ada pengaruh pendidikan dan  lingkungan kerja terhadap
kinerja kelurahan Gunung Bahagia , diterima.

Analisis Koefisien Determinasi
Berdasarkan data yang dapat diketahui nilai korelasi R diperoleh sebesar

0,760 yang apabila disesuaikan dengan tabel koefisien korelasi maka tingkat
hubungannya kuat. Selanjutnya besaran sumbangan efektif yang diberikan oleh
variabel pendidikan dan  lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai kelurahan
Gunung Bahagia yang diberikan kedua variabel bebas tersebut atau nilai Rsquare

yaitu sebesar 0,577 atau sebesar 57,7% sedangkan sisanya sebesar 43,3%
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini.

Uji Parsial (Uji T)
Uji parsial ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi

variabel independen (X1,X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
varabel dependen (Y).

Tabel disribusi t dicari pada a = 5% dengan derajat kebebasan (df) n-1 atau
12-1 = 11.  Dari hasil perolehan data diatas diperoleh nilai ttabel 2,200. Oleh
karena itu nilai thitung < ttabel (0,110 < 2,200) artinya secara parsial tidak ada
pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan formal terhadap kinerja
pegawai di Kantor Kelurahan Gunungbahagia.

Sedangkan untuk variabel lingkungan kerja (X2) diperoleh tabel distribusi t
dicari pada a = 5% dengan derajat kebebasan (df) n-1 atau 12-1 = 11.  Dari hasil
perolehan data diatas diperoleh nilai ttabel 2,200. Sehingga nilai thitung > ttabel (3,497
> 2,200). Artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan anatara
lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Kelurahan Gunungbahagia.

PENUTUP
Berdasarkan uraian diatas Tingkat Pendidikan pegawai di kantor Kelurahan

Gunungbahagia masih rendah. Hal ini juga juga sangat disayangkan oleh lurah
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bahwa dari hasil wawancara dengan Lurah Gunungbahagia, beliau menyayangkan
bahwa tingkat pendidikan para pegawainya saat ini dinilai masih belum cukup
untuk meningkat kinerjanya sehingga dari kualitas SDM, masih banyak pegawai
yang kurang maksimal dalam bekerja jadi apapun kinerja yang pegawai hasilkan
harus betul-betul dapat di perhatikan. Selanjutnya beliau juga  menghimbau ke
seluruh pegawai untuk sering-sering mengikuti pelatihan yang bersifat akademis
atau setidaknya melanjutkan study ke jenjang yang lebih tinggi karena dapat
menguntungkan keduabelah pihak, selain kualitas SDM yang meningkat dan
memiliki pengetahuan yang luas juga dapat meningkatkan produktivitas
kelurahan sehingga tercipta pelayanan yang prima bagi masyarakat

Faktor lain yang diindikasikan sebagai penyebab menurunnya kinerja
pegawai adalah kondisi lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan berbagai
situasi dan kondisi yang terdapat disekitar tempat kerja baik yang menyangkut
aspek fisik dan non fisik, maupun yang berhubungan dengan aspek psikologis.
Lingkungan kerja yang segar, nyaman dan memenuhi standar kebutuhan layak
akan memberikan kontribusi terhadap kenyamanan karyawan dalam melakukan
tugasnya. Lingkungan kerja nonfisik meliputi keramahan sikap para karyawan
dan sikap saling menghargai diwaktu berbeda pendapat adalah syarat wajib terus
membina kualitas pemikiran karyawan yang akhirnya bisa membina kinerja
mereka secara terus-menerus. Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat
penting untuk diperhatikan. Meskipun lingkungan kerja ini tidak langsung
melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan, namun lingkungan kerja
mempunyai pengaruh langsung terhadap pegawai yang melaksanakan proses
produksi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah serta berdasarkan dari hasil
jawaban kuesioner, yang perlu mendapat perhatian lebih ialah kondisi fisik kantor
yang meliputi, kondisi tata cahaya, kondisi penataan ruang kantor yang masih
kurang serta faktor psikologis yang mencakup kebosanan dan keletihan yang
masih ditemukan didalam kantor. Berdasarkan hasil diatas, lingkungan kerja di
Kantor Kelurahan Gunungbahagia dapat dikategorikan baik namun ada beberapa
item perlu adanya pembenahan.

Organisasi yang berhasil dalam mencapai tujuan serta mampu memenuhi
tanggung jawab sosialnya akan sangat tergantung pada para pegawainya. Hal itu
dapat terukur dari hasil kinerja yang diberikan oleh para pegawai. Bila tingkat
pendidikan pegawai tersebut tinggi dan lingkungan kerja juga memenuhi standar,
sangat mungkin organisasi tersebut akan mencapai sasarannya. Suatu organisasi
membutuhkan pegawai yang efektif, yang mempunyai kemampuan sesuai
bidangnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah Kelurahan Gunungbahagia
Kecamatan Balikpapan Selatan, kondisi kinerja yang ada pada saat ini masih ada
kelemahan diantaranya adalah menurunnya kinerja yang dapat disebabkan oleh
berbagai faktor, salah satunya adalah rendahnya kualitas tingkat pendidikan serta
lingkungan kerja yang kurang nyaman. Oleh karena itu peran lurah disini
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dibutuhkan agar mampu mengajak para pegawainya untuk meningkatkan
pendidikannya sehingga menjadi modal dirinya di masa yang akan datang, selain
itu membenahi lingkungan kerja dimulai dari kondisi fisik, kondisi temporer dan
hubungan karyawan yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dalam
bekerja sehingga kinerja yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara efektif dan
efisien.

Berdasarkan hasil analisis koefisien regresi pengaruh Pendidikan  1X ,

Lingkungan Kerja  2X , terhadap Kinerja (Y) tersebut, maka rumus persamaan

regresi pengaruh Pendidikan  1X , Lingkungan Kerja  2X , dan terhadap

Kinerja (Y) adalah : eXXY  2500,01007,0720.3
Untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen di dalam model

secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen dilakukan uji F yakni
dengan membandingkan hitungF dengan tabelF . Dari perhitungan analisis regresi

linier berganda dengan menggunakan diperoleh hitungF sebesar 6.136. Sedangkan

dengan tingkat signifikansi 5% dengan N-1= 11 diperoleh nilai tabelF = 4,256.

Dari hasil perhitungan tersebut tampak bahwa tabelhitung FF  (6.136 > 4,256).

Dengan demikian hipotesis kinerja (Ha) yang berbunyi ada pengaruh pendidikan
dan  lingkungan kerja terhadap kinerja kelurahan Gunung Bahagia , diterima.

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial, yakni masing-masing
variable Tingkat Pendidikan (X1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap variabel kinerja (Y) karena karena  nilai thitung < ttabel (0,110 < 2,200) dan
Lingkungan Kerja (X2) memiliki pengaruh yang dominan dengan Kinerja
Pegawai (Y) dengan nilai thitung > ttabel (3,497  > 2,200).

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh koefisien
regresi untuk variabel pendidikan  1X dan variabel lingkungan kerja (X2) adalah
sebesar 9.760 bertanda positif, ini berarti bahwa semakin baik pendidikan dan
lingkungan kerjanya  maka akan semakin baik pula kinerja pegawai.

Besarnya sumbangan efektif yang diberikan oleh variabel pendidikan dan
lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai kelurahan Gunung Bahagia secara
simultan dapat diketahui dari harga koefisien determinasi ganda atau squareR .

secara simultan sumbangan efektif yang diberikan ke dua variabel tersebut yaitu
sebesar 0,577 atau sebesar 57,7% sedangkan sisanya sebesar 33,3% dipengaruhi
oleh variabel lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini.
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