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Abstrak 

Rusadi, dengan judul penelitian “Hubungan Antara Fungsi 

Kepemimpinan Lurah terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kelurahan Air Putih 

Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. di bawah bimbingan Ibu 

Prof.Dr.Hj. Nur Fitriyah M.S. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Rita Kala 

Linggi, M.Si selaku Dosen Pembimbing II 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Hubungan Antara Fungsi 

Kepemimpinan Lurah terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kelurahan Air Putih 

Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian 

verifikatif/uji hipotesis. Untuk populasi di Kantor Kelurahan Air Putih Kota 

Samarinda  berjumlah 21 orang, dan sampel yang diambil berjumlah 21 orang 

pula. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pengamatan, wawancara, 

angket / kuisioner, dan penelusuran dokumen. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini melalui tahapan dari pencarian koefisien korelasi 

rank spearman, kemudian dilanjutkan dengan uji tabel r dan uji tabel t.   

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Nilai koefisien korelasi Rank Spearman 

atau nilai  hitung adalah 0,260, dan nilai  hitung tersebut menggambarkan 

bahwa hubungan berada pada tingkat yang rendah, yaitu  = 0,260 (0,20-0,399 

tergolong rendah), 2) Nilai  hitung lebih kecil daripada nilai  tabel pada N = 

44 dan taraf signifikansi (α) = 0,05 (0,260 < 0,298), dan 3) Kesimpulannya 

adalah hipotesis yang diterima adalah Hipotesis Nol / Ho (tidak terdapat korelasi 

yang signifikan antara Kepemimpinan Lurah dan Kinerja Pegawai di Kantor 

Kelurahan Air Putih Kota Samarinda. Hal ini dikarenakan nilai  hitung lebih 

kecil daripada nilai  tabel pada N = 44 dan taraf signifikansi (α) = 0,05 (0,260 

< 0,298). 

 

Kata Kunci : Kepemimpinan, Lurah, Kinerja Pegawai. 

. 

Pendahuluan 

Kepemimpinan selalu memberikan kesan dan daya tarik yang kuat bagi 

setiap orang. Tumbuh kembangnya suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh 
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kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola seluruh unsur yang terdapat 

dalam organisasi itu. Bagian yang paling penting dalam sebuah organisasi adalah 

manusia selaku sumber daya utama. Di organisasi inilah dibutuhkan 

kepemimpinan yang baik guna menggerakan dan mengarahkan sumber daya 

manusia tersebut agar dapat bekerja secara maksimal, meskipun naluri, daya nalar 

dan tingkat sensitifitas manusia tersebut berbeda-beda. 

Pada sebuah organisasi pemerintahan, sumber daya manusia terdiri dari 

pemimpin dan pegawai. Di dalam suatu organisasi, baik itu formal maupun 

informal membutuhkan seorang pemimpin yang dapat memberikan semangat 

pada bawahannya untuk senantiasa produktif, sebab kehadiran seorang pemimpin 

dalam suatu organsasi dirasakan sangat mutlak untuk dijadikan sebagai nakhoda 

bagi para bawahannya.Untuk itu diperlukan manajemen sumber daya manusia 

yang baik. Manajemen sumber daya manusia sendiri adalah bagian dari 

manajemen secara umum dan lebih menitikberatkan pembahasannya pada 

pengaturan peranan manusia dalam mewujudkan tujuan optimal. Tantangan 

utama dalam mengelola sumber daya manusia adalah mengelola dengan efektif 

dan menghilangkan praktek-praktek yang tidak efektif. Dalam kondisi seperti itu 

pimpinan selalu dituntut untuk mengembangkan cara-cara baru yang dapat 

menarik dan mempertahankan para pejabat dan staf berkualitas agar institusi 

tersebut tetap mampu bersaing. 

Keberadaan seorang pemimpin dalam organisasi yang dipimpinnya tidak 

terlepas dari orang-orang yang berada di bawah pimpinannya. Demikian halnya 

dengan Lurah, yang keberadaannya sebagai pemimpin tidak dapat dipisahkan dari 

aparatur pemerintahan di wilayah Kelurahan dapat berjalan dengan baik. Dengan 

pembuktian bahwa kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di tingkat 

Kelurahan tergantung dari meningkatkan etos kerja Pegawai Negri Sipil sebagai 

aparatur pemerintah, dan tentunya harus mendapatkan dukungan dari masyarakat 

agar tujuan yang dikehendaki dapat tercapai secara maksimal. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh Peneliti bahwa pegawai Lurah Air 

Putih selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada para pegawai dengan 

beberapa pendekatan yakni memberikan kesempatan kepada pegawai untuk ikut 

seta mengambil keputusan demi pengembangan wilayah Kelurahan, Lurah selalu 

berusaha untuk menggerakkan bawahannya untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya. Jika di amati hal ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan Lurah 

dalam memimpin Kelurahan Air Putih, dan ini sangat menarik untuk diteliti agar 

dapat diketahui lebih mendalam bagaimana penerapan kepemimpinan yang 

diterapkan oleh Lurah Air Putih sehingga para pegawai mampu meningkatkan 

kinerjanya. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Pengertian  Kepemimpinan. 

Menurut SP. Siagian (2002;h.235) Kepemimpinan adalah kemampuan 

seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bawahannya, sedemikian 
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rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pimpinan, meskipun 

secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya. 

Kepemimpinan juga memiliki arti sebagai seni mengarahkan dan 

memperngaruhi orang lain dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan 

kerjasama yang bersemangat dalam tujuan bersama. Selanjutnya Moekijat (2000 : 

10) mengatakan ada 3 (tiga) pengertian pemimpin, di antaranya : 

1. Pemimpin adalah seseorang yang membimbing dan mengarahkan atau 

menjuruskan orang lain. 

2. Pemimpin adalah seseorang yang dapat menggerakkan orang lain untuk 

mengikuti jejaknya. 

3. Pemimpin adalah seseorang yang berhasil menimbulkan perasaan ikut serta 

dan perasaan ikut bertanggungjawab kepada bawahannya terhadap pekerjaan 

yang sedang dilakukan di bawah kepemimpinannya 

Menurut Kartono (2005:9-11), bahwa “pemimpin itu dibagi menjadi dua, 

yaitu pemimpin informal dan pemimpin formal. Pemimpin informal ialah orang 

yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena 

memiliki sejumlah kualitas unggul,dia mencapai kedudukan sebagai orang yang 

mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok masyarakat”. 

Ciri-ciri pemimpin informal antara lain ialah : 

1. Tidak memiliki penunjukkan formal atau legitimitas sebagai pemimpin. 

2. Kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya, dan mengakui sebagai 

pemimpin. 

3. Dia tidak mendapat dukungan dari suatu organisasi formal dalam menjalankan 

tugas kepemimpinannya. 

4. Biasanya tidak mendapatkan imbalan balas jasa, atau imbalan jasa itu 

diberikan secara sukarela. 

5. Tidak dapat dimutasikan, tidak mencapai promosi, dan tidak memiliki atasan. 

6. Apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum, hanya saja respek 

orang kepada dirinya berkurang. 

Pemimpin formal ialah orang yang oleh organisasi/lembaga tertentu 

ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi 

untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan 

kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran organisasi. 

Ciri-ciri pemimpin formal antara lain : 

1. Berstatus sebagai pemimpin formal dalam masa jabatan tertentu, atas dasar 

legalitas formal oleh penunjukkan pihak yang berwenang (ada legitimitas). 

2. Sebelum pengangkatannya, dia harus memenuhi beberapa persyaratan formal 

terlebih dahulu. 

3. Ia diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas dan 

kewajibannya. 

4. Dia mendapatkan balas jasa materiil dan immaterial tertentu, serta 

emolument (keuntungan ekstra, penghasilan sampingan) lainnya. 
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5. Dia bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal dan bisa 

dimutasikan. 

6. Apabila dia melakukan kesalahan, dia dapat dijatuhkan sangsi dan hukuman. 

7. Selama menjabat kepemimpinan, dia diberi kekuasaan atau wewenang. 

 

Kemudian menurut Sutarto (2001:135) ada beberapa perilaku pemimpin, 

diantaranya adalah : 

1. Direktif, pada perilaku ini pemimpin memberitahukan kepada bawahannya 

apa yang diinginkan dari mereka. 

2. Manipulatif, pada perilaku ini pemimpin berbaik hati pada bawahannya 

untuk memastikan kesempatan, keyakinan, harapan, membuat mereka 

berlomba satu sama lain. 

3. Konsultatif, pada perilaku ini pemimpin terus terang dan memberikan 

kesempatan bertanya, mendengarkan bawahan, mencoba ide mereka, 

memberikan kemajuan pada perubahan. 

4. Partisipatif, pada perilaku ini pemimpin membuat keputusan bersama, 

melakukan sikap yang jelas, menyusun pertemuan, memasukkan saran 

kelompok ke organisasi, memperlakukan bawahan sama, mudah didekati dan 

bersahabat. 

5. Delegatif, pada perilaku ini pemimpin menunjukkan kepercayaan pada 

bawahan, memberikan kebebasan kepada bawahan untuk mengikuti arah 

mereka sendiri, mengijinkan mereka membuat keputusan mereka sendiri 

 

Kepemimpinan Dalam Manajemen. 

Menurut Miftah T. (2010 : 8), manajemen merupakan suatu proses 

pencapaian tujuan organisasi melalui orang lain, sedangkan manajer adalah orang 

yang senantiasa memikirkan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. 

Kepemimpinan dan manajemen seringkali disamakan pengertiannya oleh 

banyak orang. Walaupun demikian, antara keduanya terdapat perbedaan, yaitu 

pada hakikatnya kepemimpinan mempunyai pengertian yang lebih luas 

dibandingkan dengan manajemen. Manajemen merupakan jenis pemikiran yang 

khusus dari kepemimpinan di dalam usahanya mencapai tujuan organisasi, 

sedangkan kepemimpinan mempunyai ciri tidak harus terjadi dalam suatu 

organisasi tertentu dan juga tidak dibatasi oleh jalur komunikasi struktural, 

melainkan dapat menjalin jalur network yang meresap secara luas melampaui 

jalur struktural. 

 

Kepemimpinan dalam Organisasi. 

Dalam suatu organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat 

penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh 

organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah 

aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau 
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diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Thoha, 2004:123). Sedangkan 

menurut Robbins (2002:163) Kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut 

Ngalim Purwanto (1991:26) Kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian 

kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk didalamnya kewibawaan untuk 

dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar 

mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa 

 

Fungsi Kepemimpinan. 

Konsep pemimpin berasal dari kata asing “leader” dan kepemimpinan 

“leadership”. Menurut Hasibuan (2006:43) pemimpin adalah seorang dengan 

wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan 

sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuannya. Menurut Hasibuan 

(2006:43) “Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi 

perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien 

untuk mencapai tujuan organisasi”.  

Fungsi seorang pemimpin tidak hanya terbatas pada koordinasi tetapi 

mencakup segala bidang atau aspek yang ada didalam satu wadah. Apabila 

pemimpin ini dapat menjalankan tanggung jawab yang besar dan motivasi para 

bawahan, maka pemimpin dapat dikatakan sebagai pemimpin yang berhasil dalam 

menghimpun suatu wadah. Adapun peran pemimpin tersebut yaitu seorang 

pemimpin bisa menjadi komunikator, mediator, dan integrator dalam organisasi 

yang dipimpinnya. Fungsi kepemimpinan selalu berhubungan langsung dengan 

situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi dengan interaksi antar 

individu didalam aktifitasnya masing-masing oleh seorang pimpinan.  

Secara umum, ada empat fungsi manajemen yang sering orang 

menyebutnya “POAC”, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. 

Dua fungsi yang pertama dikategorikan sebagai kegiatan mental sedangkan dua 

berikutnya dikategorikan sebagai kegiatan fisik. Suatu manajemen bisa dikatakan 

berhasil jika keempat fungsi di atas bisa dijalankan dengan baik. Kelemahan pada 

salah satu fungsi manajemen akan mempengaruhi manajemen secara keseluruhan 

dan mengakibatkan tidak tercapainya proses yang efektif dan efisien. 

1.   Fungsi Perencanaan ( Planning ) 

2.   Fungsi Pengorganisasian ( Organizing ) 

3.   Fungsi Pengarahan Dan Implementasi ( Actuating ) 

4.   Fungsi Pengawasan dan Pengendalian (Controling ) 

 

Tipe-tipe Kepemimpinan. 

a.  Tipe Otoritas (Autocrat) 

Efektivitas kepemimpinan yang otokritis dengan kekuasaan untuk mengambil 

tindakan yang funitif. Biasanya, kekuasaan mengambil tindakan yang funitif tidak 



eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 4,  2016: 1819-1830 
 

 

1824 

lagi dimiliki oleh pemimpin yang otokratis, maka ketaatan para bawahan segera 

mengendor dan kerja disiplin kerjapun segera merosot. 

b.  Tipe Peternalistik 

Persepsi seorang pemimpin yang peternalistik tentang peranannya dalam 

kehidupan organisasi dapat diwarnai oleh harapan para pengikutnya. Harapan itu 

pada umumnya terwujud keinginan agar pemimpin mereka mampu berperan 

sebagai bapak yang bersifat melindungi dan layaknya dijadikan sebagai tempat 

bertanya dan untuk memperoleh petunjuk.  

c.  Tipe Kharismatik 

Dalam anggota organisasi atau instansi yang di pimpin oleh orang kharismatik, 

tidak mempersoalkan nilai-nilai yang dianut, sikap perilaku dan gaya yang 

digunakan oleh pemimpin yang kharismatik mengunakan otokratik para bawahan 

tetap mengikuti dan tetap setia pada seorang pemimpin yang kharismatik. 

d.  Tipe Kepemimpinan Demokratis 

Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan 

bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Kepemimpinan demokratis 

menghargai potensi setiap individu, mau mendengarkan nasihat dan sugesti 

bawahan.  

e.  Tipe Militeristis 

Dalam Kartono (2005:155) banyak mengunakan sistem perintah, sistem komando 

dari atasan ke bawahan yang sifatnya keras, sangat otoriter dan menghendaki 

bawahan agar selalu patuh. Tipe ini sifatnya kemiliteran, hanya gaya warnanya 

yang mencontoh gaya kemiliteran tetapi dilihat lebih seksama tipe ini mirip 

dengan tipe otoriter 

 

Kinerja Pegawai. 

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau performance yang 

berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang 

(Mangkunegara, 2008 : 67). Biasanya orang yang kinerjanya tinggi disebut orang 

yang produktif dan sebaliknya orang yang tingkat kinerjanya tidak mencapai 

standar dikatakan sebagai orang yang tidak produktif atau memiliki performa 

rendah. 

Hasibuan dalam Sutiadi (2003 : 6) mengemukakan bahwa kinerja adalah 

suatu hasil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan 

kesungguhan serta waktu. Dengan kata lain, bahwa kinerja adalah hasil kerja yang 

dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya As’ad dalam Sutiadi (2003 : 

6) mengemukakan bahwa kinerja seseorang merupakan ukuran sejauh mana 

keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas pekerjaannya (Brahmasari & 

Suprayetno, 2008 : 128). 

Kinerja menurut Dale Timpe (1992 : 31) adalah tingkat prestasi seseorang 

atau pegawai dalam suatu organisasi atau organisasi yang dapat meningkatkan 
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produktifitas. Kinerja menurut Meiner (1965 : 43) adalah sebagai kesuksesan 

yang dapat dicapai individu di dalam melakukan pekerjaannya, dimana ukuran 

kesuksesan yang dicapai individu tidak dapat disamakan dengan individu yang 

lain. Kesuksesan yang dicapai individu adalah berdasarkan ukuran yang berlaku 

dan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Sedangkan Beyley (1982 : 56) 

berpendapat bahwa kinerja berkaitan erat dengan tujuan atau sebagai suatu hasil 

dari perilaku kerja individu, dan hasil yang diharapkan dapat merupakan tuntutan 

dari individu itu sendiri. 

Berdasarkan pengertian kinerja dari beberapa pendapat ahli di atas dapat 

ditafsirkan bahwa kinerja pegawai erat kaitannya dengan hasil pekerjaan 

seseorang dalam suatu organisasi atau organisasi. Hasil dari pekerjaan tersebut 

dapat menyangkut kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

 

Indikator Kinerja. 

Indikator kinerja merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam 

menilai kinerja. Adapun mengenai indikator yang menjadi ukuran kinerja 

menurut Robert L. Mathis-John H. Jackson (2006 : 378), di antaranya : 

1. Kuantitas  

Merupakan jumlah yang dihasilkan, dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, 

jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan pegawai, dan jumlah aktivitas yang 

dihasilkan  

2. Kualitas  

Kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan 

pegawai.  

3. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu diukur dari persepsi pegawai terhadap suatu aktivitas yang 

diselesaikan di awal waktu sampai menjadi output.  

4. Kemampuan Bekerjasama  

Kemampuan bekerja sama adalah kemampuan seseorang tenaga kerja untuk 

bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan 

yang telah ditetapkan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-

besarnya. 

 

Definisi Konsepsional 

Definisi konsepsional atau kerangka konseptual adalah suatu abstraksi 

dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberi batasan tentang 

luasnya ruang lingkup penelitian.  

1. Kepemimpinan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kemampuan 

Lurah di Kantor Kelurahan Air Putih (pegawai di Kantor Kelurahan Air Putih) 

agar mau bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana 

kemampuan dan keberhasilan Lurah di Kantor Kelurahan Air Putih sangat 
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ditentukan oleh fungsi-fungsi manajemen yang harus dilaksanakannya, yang 

meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

penggerakkan (actuating), dan pengawasan (controlling). 

2. Kinerja pegawai yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu hasil 

kerja yang dicapai pegawai di Kantor Kelurahan Air Putih dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu dalam menyelesaikan 

pekerjaan, kehadiran, dan kemampuan bekerjasama. 

 

Metode Penelitian. 

Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

verifikatif (kausalitas), yakni suatu penelitian yang mencari hubungan sebab 

akibat antara kedua variabel yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu variabel 

kepemimpinan lurah (variabel x) dan variabel kinerja pegawai (variabel y).  

 

Definisi Operasional. 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu 

variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan 

kegiatan ataupun memberikan kegiatan suatu operasional yang diperlukan untuk 

mengukur konstrak atau variabel tersebut. Menurut Masri Singarimbun dan 

Effendi (2005 : 23), definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana 

suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam sebuah 

penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel. 

Dengan merujuk pada teori Masri Singarimbun dan Effendi mengenai 

definisi operasional, maka gejala yang dapat diukur pada variabel dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Indikator Kepemimpinan Lurah (variabel x): 

a. Planning (perencanaan). 

b. Organizing (pengorganisasian). 

c. Actuating (penggerakkan). 

d. Controlling (pengawasan). 

2. Indikator Kinerja Pegawai (variabel y): 

a. Kuantitas kerja pegawai. 

b. Kualitas kerja pegawai. 

c. Ketepatan waktu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. 

d. Kemampuan bekerjasama pegawai. 

 

Populasi dan Sampel. 

Dalam penulisan ini, penulis menjelaskan bahwa yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Kelurahan Air Putih, 

Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, yang berjumlah 22 orang. Kemudian, 

dikarenakan jumlah populasi yang kecil, maka seluruh pegawai di Kantor 
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Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, yang berjumlah 22 

orang ini akan penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2006 : 112) yaitu apabila jumlah suatu 

populasi dalam penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah 

populasinya besar atau di atas 100, dapat diambil antara 20% - 25% atau lebih 

 

Alat Pengukur Data. 

Dalam penelitian ini, alat pengukur data yang digunakan adalah Skala 

Likert. Menurut Sugiyono (2007 : 132), Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Dari Skala Likert ini pun akan didapat jawaban yang jelas terhadap suatu 

permasalahan yang dinyatakan / dijawab dengan gradasi (tingkat) dari sangat 

positif sampai dengan sangat negatif 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Library Research  

2. Field Work Research  

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu 

statistik parametrik yang bertujuan untuk mengukur adanya pengaruh 

kepemimpinan Lurah terhadap kinerja pegawai dengan sebelumnya mencari nilai 

koefisien korelasinya dengan rumus product moment dengan tingkat kesalahan 

5%. Dalam penelitian ini, maka pengukuran yang digunakan untuk variabel x dan 

variabel y adalah skala pengukuran interval. Dalam hal ini, penulis menganalisis 

jawaban responden, lalu menyajikannya ke dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi. 

Cara penilaian terhadap hasil jawaban kuisioner yang diisi oleh para 

pegawai adalah dengan mencari bobot nilai pada pernyataan tersebut. 

1. Bila responden menjawab (a), maka akan diberi nilai 3. 

2. Bila responden menjawab (b), maka akan diberi nilai 2. 

3. Bila responden menjawab (c), maka akan diberi nilai 1. 

 

Pembahasan. 

 Kepemimpinan lurah dengan kinerja pegawai ternyata positif dan sedang, 

hal ini dibuktikan dengan r = 0,471 dimana pedoman untuk memberikan 

interpretasi yang dikemukakan oleh Sugiyono berada pada interval 0,40 – 0,599 

yang termasuk dalam kategori sedang. 

 Adapun analisis data yang telah diuraikan sebelumnya didapat persamaan 

regresi sederhana Y = a + bx, dimana nilai a = 15,360 dan nilai b = 0,34 dan jika 
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dimasukkan ke dalam persamaan regresi sederhana menjadi Y = 15,360 + 0,34x. 

Jadi interpretasinya adalah peningkatan kepemimpinan akan diikuti dengan 

peningkatan kinerja pegawai, persamaan regresi sederhana tersebut memberikan 

informasi bahwa jika tidak ada kepemimpinan lurah maka nilai kinerja pegawai 

sebesar 15,360. Jika terjadi atau ada peningkatan kepemimpinan lurah maka 

kinerja pegawai akan meningkat sebesar 15,7. 

  Kemudian untuk membuktikan kebenaran hipotesis penelitian maka 

dilakukan uji t, kemudian didapat nilai t hitung = 2,267, maka setelah 

dibandingkan dengan nilai t tabel dimana tingkat kepercayaan 95% (ɑ = 0,05) 

dengan derajat kebebasan n-2, maka didapat nilai t tabel = 1,734 jadi dapat 

diketahui bahwa nilai t hitung > t tabel dengan demikian Ha diterima dan Ho 

ditolak. Artinya terdapat pengaruh antara kepemimipinan lurah terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Kelurahan Air Putih Kota Samarinda. 

Berdasarkan analisis-analisis tersebut, maka hipotesis yang penulis ajukan 

yaitu terdapat pengaruh antara variabel kepemimpinan (X) dengan variabel 

kinerja pegawai (Y) pada Kantor Kelurahan Air Putih Kota Samarinda dapat 

diterima serta terbukti kebenarannya 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil 

suatu kesimpulan sebagai berikut : 

1. Jadi H1 yang penulis ajukan, bahwa kepemimpinan lurah mempunyai 

hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor 

Kelurahan Air Putih Kota Samarinda, dapat diterima atau terbukti 

kebenarannya.  

2. Dengan menggunakan analisis product moment, diperoleh hasil bahwa  

kepemimpinan lurah mempunyai hubungan yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kelurahan Air Putih Kota Samarinda 

yaitu sebesar 0,642. 

3. Dalam analisis regresi linier yang telah diuraikan sebelumnya didapat 

persamaan regresi sederhana Y = 12,55 + 0,5x. Artinya kepemimpinan lurah 

mempunyai hubungan positif terhadap kinerja pegawai pada Kantor 

Kelurahan Air Putih Samarinda. Apabila kepemimpinan lurah ditingkatkan 

maka kinerja pegawai yang dihasilkan akan mengalami peningkatan. 

4. Kemudian untuk membuktikan kebenaran hipotesis penelitian maka dilakukan 

uji t, kemudian didapat nilai t hitung = 3,556 maka setelah dibandingkan 

dengan nilai t tabel dimana tingkat kepercayaan 95% ( = 0,05) dengan 

derajat kebebasan n-2, maka didapat nilai t tabel = 1,734 jadi dapat diketahui 

bahwa nilai t hitung > t tabel dengan demikian H1 diterima dan H0 ditolak. 

Artinya terdapat hubungan antara kepemimpinan lurah terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Kelurahan Air Putih Kota Samarinda. 
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Saran 

Sedangkan saran-saran yang ingin penulis kemukakan adalah sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan penelitian ini, ternyata kinerja pada Kantor Kelurahan Air Putih 

dapat dikatakan tinggi, maka hendaknya kondisi seperti ini terus 

dipertahankan/ditingkatkan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih 

baik lagi kepada masyarakat, dengan cara selalu menjalin komunikasi dan 

koordinasi antar sesama pegawai untuk mewujudkan suasana kerja kondusif 

dan baik. 

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa  kepemimpinan 

lurah berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Oleh karena itu kepemimpinan 

lurah yang ada harus dipertahankan agar kinerja pegawai yang telah baik 

dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi. 
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