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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mengukur dan mengetahui pengaruh 

variabel kepemimpinan terhadap kinerja pegawai TK2D di Kantor Kecamatan 

Telen Kabupaten Kutai Timur, 2) Mengukur dan mengetahui pengaruh variabel 

motivasi pegawai terhadap kinerja pegawai TK2D di Kantor Kecamatan Telen 

Kabupaten Kutai Timur, 3) Mengukur dan mengetahui pengaruh variable 

kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai TK2D di Kantor 

Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh pegawai 

TK2D di Kantor Camat Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur berjumlah 28 

orang dan teknik sampling yang digunakan ialah teknik sampling jenuh. Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, penilaian kepustakaan, 

dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan Korelasi Product Moment, Uji 

Koefisien Determinasi, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai TK2D di Kantor Camat Kecamatan Telen sebesar 

11,90% dan bila dilihat pedoman pemberian interpretasi koefisien korelasi pada 

hubungan yang rendah. Besarnya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

pegawai TK2D di Kantor Camat Kecamatan Telen sebesar 27,82% dan bila 

dilihat pedoman pemberian interpretasi koefisien korelasi pada hubungan yang 

sedang. Besarnya pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja 

pegawai TK2D di Kantor Camat Kecamatan Telen sebesar 0.5424 artinya 

hubungan diantara variabel adalah positif dan tingkat hubungan yang sedang. 

Nilai T table diketahui sebesar 4.58 dengan demikian dapat disimpulkan yakni 

secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan. 

 

Kata Kunci : Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Kinerja Pegawai, Tenaga Kerja 

Kontrak Daerah 
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Pendahuluan 

Kinerja yang rendah merupakan salah satu permasalahan aparatur 

pemerintah yang utama. Lemahnya produktivitas, lamahnya disiplin, pelayanan 

yang buruk adalah hal yang sudah biasa dialamatkan oleh masyarakat kepada 

aparatur pemerintahankita.    

Di Kantor Camat Telen terdapat dua jenis status pegawai yaitu PNS 

(Pegawai Negeri Sipil) dan TK2D (Tenaga Kerja Kontrak Daerah). Untuk 

pegawai PNS terdapat 24 orang dan pegawai TK2D 28 orang. TK2D adalah nama 

lain yang dipakai di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang diberikan kepada 

pegawai yang berstatus honorer atau tenaga kontrak berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 7 Ayat 2. Jika dilihat 

dari jumlah keseluruhan pegawai yang ada dikantor Kecamatan Telen Kabupaten 

Kutai Timur, tentu ini bukan jumlah pegawai yang sedikit jika hanya ada di 

wilayah kecamatan saja. Melihat jumlah pegawai yang banyak, besar harapan 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang efisien dan efektif serta segala 

urusan masyarakat dapat terselesaikan dengan mudah. Namun dari pengamatan 

yang penulis lakukan dan informasi yang penulis terima, terdapat beberapa 

permasalahan yang terjadi di kantor Camat Kecamatan Telen Kabupaten Kutai 

Timur khususnya terjadi pada pegawai TK2D, yaitu kinerja pegawai TK2D yang 

masih kurang maksimal. 

Berkenaan dengan permasalahan tersebut rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Berapa besar pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai TK2D di 

Kantor Camat Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur ? 

2. Berapa besar pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai TK2D di 

Kantor Camat Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur ? 

3. Berapa besar pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja 

pegawai TK2D dikantor Camat Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur ? 

 

Kerangka Dasar Teori 

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Hasibuan (2013:10), MSDM adalah bagian dari manajemen. 

MSDM lebih memfokuskan pembahasannya mengenai pengaturan peranan 

manusia dalam mewujudkan tujuan yang optimal. Pengaturan itu meliputi 

masalah perencanaan (human recources planning), pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian, pengadaan pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian tenaga kerja untuk membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan menurut 

Suwatno dan Yuniarsih (2009:1), Manajemen sumber daya manusia merupakan 

bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan 

peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. 

Dari penjelasan teori dan konsep yang dikemukakan oleh ahli di atas 

penulis dapat memahami bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu 

ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga 
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kerja) yang dimiliki individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan 

secara maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) bersama. 

 

Kepemimpinan 

Beberapa pengertian kepemimpinan menurut ahli (dalam Suwatno dan 

Donni 2014:140) yaitu :  

a) Robbins, menyatakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

memengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran.  

b) Kouzes dan Posner, mengatakan kepemimpinan adalah penciptaan cara 

bagi orang untuk ikut berkonstribusi dalam mewujudkan sesuatu yang luar 

biasa.  

c) Boone dan Kurtz, mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah tindakan 

memotivasi orang lain atau menyebabkan orang lain melakukan tugas 

tertentu dengan tujuan untuk mencapai tujuan spesifik. 

d) Tzu dan Cleary, berpendapat kepemimpinan adalah soal persoalan 

kecerdasan, kelayakan untuk dipercaya, kelembutan, keberanian, dan 

ketegasan.  

e) Kartono, menyatakan kepemimpinan adalah “kemampuan untuk 

memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk 

melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah 

direncanakan”. 

f) Rivai, menyatakan kepemimpinan adalah peranan dan juga suatu proses 

untuk memengaruhi orang lain. 

Berdasarkan konsep dan pendapat para ahli di atas maka penulis dapat 

memahami bahwa kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang dalam 

menggerakan orang lain dengan cara memimpin, memotivasi, dan memengaruhi 

orang lain untuk melakukan sesuatu agar tercapai hasil yang diharapkan. 

 

Motivasi Kerja 

Motivasi berasal dari kata latin movere, yang berarti dorongan, daya 

penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. 

Menurut Sutrisno (2015:116) motivasi sebagai proses psikologis dalam diri 

seseorang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat 

dibedakan atas faktor intern dan ekstern yang berasal dari karyawan.  

Dari pendapat-pendapat dan konsep para ahli di atas, penulis dapat 

memahami bahwa motivasi kerja adalah dorongan terhadap serangkaian proses 

perilaku manusia pada pencapaian tujuan yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam 

diri seseorang maupun dari luar diri seseorang.  

Kinerja Pegawai 

Pasolong (2007:175) mengatakan kinerja pegawai merupakan hasil kerja 

perorangan dalam suatu organisasi, sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas 

hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kemudian Widodo (dalam Pasolong 

2013:175) menyatakan kinerja ialah suatu kegiatan dan menyempurnakannya 

sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil yang diharapkan.  
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Berdasarkan konsep dan pendapat para ahli di atas maka penulis dapat 

memahami bahwa kinerja pegawai adalah hasil kerja pegawai baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan.  

 

Definisi Konsepsional 

1.    Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam menggerakkan orang 

lain dengan cara memimpin, memotivasi, dan memengaruhi orang lain 

untuk melakukan sesuatu agar tercapai hasil yang diharapkan.  

2.    Motivasi kerja adalah suatu dorongan yang muncul baik dari dalam diri 

maupun dari luar diri pegawai untuk melakukan suatu kegiatan demi 

tercapainya tujuan suatu organisasi. 

3.    Kinerja pegawai adalah hasil kerja pegawai baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif. Jadi 

penelitian ini mencari hubungan antara variabel kepemimpinan dan variabel 

motivasi kerja sebagai variabel bebas dan variabel kinerja pegawai sebagai 

variabel terikat. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai TK2D di Kantor 

Camat Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur yang berjumlah 28 orang. 

Dengan demikian semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data, yaitu: Observasi, Dokumentasi, Penelitian Kepustakaan, Kuisioner/Angket. 

Alat pengukuran data yang penulis gunakan adalah skala likert, sedangkan 

instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner. Jawaban 

setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi yang 

sangat positif sampai sangat negatif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 

teknik analisis data, Korelasi Product Moment, Uji Koefisien Determinasi, 

Regresi Linear Sederhana, Regresi Linear Berganda. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Koefisien Korelasi Product Moment  

1). Hubungan Kepemimpinan (X1) terhadap Kinerja Pegawai (Y) 

 

𝑟𝑥𝑦 =  
25 (208.078) − (2.568)(2.024)

√{25(266.004) − (6.594.624)}{25(163.976) − (4.096.576)}
 

𝑟𝑥𝑦 =  
5.201.950 − 5.197.632

√{(6.650.100) − (6.594.624)}{(4.099.400) − (4.096.576)}
 

𝑟𝑥𝑦 =  
4.318

√{(55.476)}((2.824)}
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𝑟𝑥𝑦 =  
4.318

√(156.664.224)
 

𝑟𝑥𝑦 =
4.318

12.516.558
   

𝑟𝑥𝑦 = 0.3449 

Dengan menggunakan product moment hasil didapat sebesar 0.3449 dan 

bila dilihat pedoman pemberian interpretasi koefisien korelasi pada hubungan 

yang rendah.  

 

2). Hubungan Motivasi Kerja (X2) terhadap Kinerja Pegawai (Y) 

 

𝑟𝑥𝑦 =  
25 (221.325) − (2.729)(2.024)

√{25(302.619) − (7.447.441)}{25(163.976) − (4.096.576)}
 

𝑟𝑥𝑦 =  
5.533.125 − 5.523.496

√{(7.565.475) − (7.447.441)}{(4.099.400) − (4.096.576)}
 

𝑟𝑥𝑦 =  
9.629

√{(118.034)}((2.824)}
 

𝑟𝑥𝑦 =  
9.629

√(333.328.016)
 

𝑟𝑥𝑦 =  
9.629

18.257.273
  

𝑟𝑥𝑦 = 0.5274 

Dengan menggunakan product moment hasil didapat sebesar 0.5274 dan 

bila dilihat pedoman pemberian interpretasi koefisien korelasi pada hubungan 

yang sedang.  

Uji Koefisien Determinasi  

Untuk mengukur besarnya pengaruh antar variabel kepemimpinan dan 

motivasi kerja terhadap variabel kinerja pegawai maka dilakukan perhitungan 

dengan menggunakan rumus koefisien determinasi sebagai berikut: 

𝐾𝐷 =  𝑟2  ×  100% 

Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai : 

𝐾𝐷 = (0,3449 × 0,3449) × 100% = 11,90 % 

Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai : 

𝐾𝐷 = (0,5274 × 0,5374) × 100% = 27,82 % 

 Pengaruh Kepemimpinan (X1) terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 

11,90%, sedangkan sisanya sebesar 88,10% ditentukan oleh variabel-variabel lain 

di luar penelitian ini. Pengaruh Motivasi Kerja (X2) terhadap Kinerja Pegawai (Y) 

sebesar 27,82%, sedangkan sisanya sebesar 72,18% ditentukan oleh variabel-

variabel lain di luar penelitian ini. 

 

Regresi Linier Sederhana  

   

  
−−

−
=

})(}{)({
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2222 YYnXXn
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1). Pengaruh Kepemimpinan (X1) terhadap Kinerja Pegawai (Y) 

Y = a + bX 

𝑎1 =  
∑ 𝑦. (∑ 𝑋12) −  ∑ 𝑋1. (∑ 𝑋1. 𝑦)  

𝑛 (∑ 𝑋12) − (∑ 𝑋1)2
 

𝑎1 =  
2.024. (266.004) − 2.568. (208.078)

25 (266.004) − (2.568)2
 

𝑎1 =  
538.392.096 − 534.344.304

6.650.100 − 6594.624
 

𝑎1 =  
4.047.792

55.476
 

𝑎1 = 72,9647 

𝑏1 =  
∑ 𝑥1 𝑦

∑ 𝑥12
 

𝑏1 =  
172,72

2219,04
 

𝑏1 =  0,0778 

Maka Persamaan Regresi Linier Model X1 terhadap Y adalah  

Y  = 72.9647 + 0.0778X1 

Dengan menggunakan Regresi Linier Sederhana, dapat dilakukan prediksi 

bila kemampuan kepemimpinan meningkat 1 kali, maka kinerja pegawai 

meningkat sebesar 0.0778. Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka diketahui 

bahwa Variabel Kepemimpinan (X1) terhadap Kinerja Pegawai (Y) memiliki arah 

hubungan yang positif di Kantor Camat Telen Kabupaten Kutai Timur 

2). Pengaruh Motivasi Kerja (X2) terhadap Kinerja Pegawai (Y) 

𝑎2 =  
∑ 𝑦. (∑ 𝑋22) −  ∑ 𝑋2. (∑ 𝑋2. 𝑦)  

𝑛 (∑ 𝑋22) − (∑ 𝑋2)2
 

𝑎2 =  
2024. (302.619) − 2729. (221.325)

25 (302.619) − (2729)2
 

𝑎2 =  
612.500.856 − 603.995.925

7565.475 − 7447.441
 

𝑎2 =  
8504.931

118.034
 

𝑎2 = 72.0549 

𝑏2 =  
∑ 𝑥2 𝑦

∑ 𝑥22
 

𝑏2 =  
385,16

4721,36
 

𝑏2 =  0.0816 

Maka Persamaan Regresi Linier Model X2 terhadap Y adalah  

Y  = 72.0549 + 0.0816X2 

Dengan menggunakan Regresi Linier Sederhana, dapat dilakukan prediksi 

bila kemampuan kepemimpinan meningkat 1 kali, maka kinerja pegawai 
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meningkat sebesar 0.0816. Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka diketahui 

bahwa variabel Motivasi Kerja (X2) terhadap Kinerja Pegawai (Y) memiliki arah 

hubungan yang positif di Kantor Camat Telen Kabupaten Kutai Timur. 

 

Regresi Linier Berganda 

 Y = b0 + b1X1 + b2X2 

∑ 𝑥12 =  ∑ 𝑋12 − 
(∑ 𝑋12)

𝑛
=  266.004 − 

(2.568)2

25
=  2.219.04 

∑ 𝑥22 =  ∑ 𝑋22 − 
(∑ 𝑋22)

𝑛
=  302.619 − 

(2.729)2

25
=  4.721.36 

∑ 𝑦2 =  ∑ 𝑦2 − 
(∑ 𝑦2)

𝑛
=  163.976 − 

(2.024)2

25
=  112.96 

∑ 𝑥1 𝑦 =  ∑ 𝑋1 𝑌 − 
(∑ 𝑋1 . ∑ 𝑌 )

𝑛
=  208.078 − 

(2.568 .  2.024)

25
 

=  172.72 

∑ 𝑥2 𝑦 =  ∑ 𝑋2 𝑌 − 
(∑ 𝑋2 . ∑ 𝑌 )

𝑛
=  221.325 − 

(2.729 .  2.024)

25
 

=  385.16 

∑ 𝑥1 𝑥2 =  ∑ 𝑋1 𝑋2 −  
(∑ 𝑋1 . ∑ 𝑋2 )

𝑛
=  281.741 − 

(2.568 .  2.729)

25
 

= 1.418.12  

Sehingga,  

𝑏1 =  
[(∑ 𝑥22 .  ∑ 𝑥1 𝑦) − (∑ 𝑥2 𝑦.  ∑ 𝑥1. 𝑥2)]

[(∑ 𝑥12. ∑ 𝑥22) − (∑ 𝑥1. 𝑥2)2]  
 

𝑏1 =  
[(4.721,36 .  172,92) − (385,16 .  1.418,12)

[(2.219,04 .  4.721,36) − (1.418,12)2
 

𝑏1 =  
(815.473,299) − (546.203,099)

(10.476.886,69) − (2011.064,33)
 

𝑏1 =  
269.270,2

8.465.822,36
 

𝑏1 =  0.0318 

 

𝑏2 =  
[(∑ 𝑥12 .  ∑ 𝑥2 𝑦) − (∑ 𝑥1 𝑦.  ∑ 𝑥1. 𝑥2)]

[(∑ 𝑥12. ∑ 𝑥22) − (∑ 𝑥1. 𝑥2)2]  
 

𝑏2 =  
[(2.219,04 .  385,16) − (172,72 .  1.418,12)

[(2.219,04 .  4.721,36) − (1.418,12)2
 

𝑏2 =  
(854.685,446) − (244.937,686)

(10.476.886,69) − (2011.064,33)
 

𝑏2 =  0.0720 

𝑏0 =  
(∑ 𝑌 − (𝑏1. ∑ 𝑋1) − (𝑏2. ∑ 𝑋2) 

𝑛
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𝑏0 =  
2.024 − (0.0318 .  2.568) − (0.0720 .  2.729)

25
 

𝑏0 =  
2.024 − 81.8422 − 196.5562

25
 

𝑏0 =  69.8306 

Jadi persamaan Regresi Linear Berganda dengan dua variabel bebas 

adalah: 

Y' = 69.8306 + 0.0318X1 + 0.0720X2 

Model regresi tersebut, menjelaskan bahwa: 

a) Nilai b0 = 69.8306 artinya jika kepemimpinan dan motivasi kerja bernilai 

0, maka kinerja pegawai TK2D di Kantor Kecamatan Telen sebesar 

69.8306 

b) Nilai b1 = 0.0318 artinya jika kepemimpinan meningkat satu satuan maka 

akan terjadi peningkatan kinerja pegawai sebesar 0.0318 satuan dimana 

motivasi kerja pegawai dianggap tetap. 

c) Nilai b2 = 0.0720 artinya jika motivasi kerja mengalami kenaikan sebesar 

satu satuan maka akan terjadi peningkatan kinerja pegawai sebesar 0.0720 

satuan dimana kinerja pegawai dianggap tetap 

 Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui besarnya R, yakni : 

R = √𝑅2 

R = √0.2942 = 0.5424 

 Dari perhitungan tersebut dapat diketahui besarnya pengaruh antara 

variabel Kepemimpinan (X1) dan Motivasi Kerja (X2) terhadap Kinerja Pegawai 

(Y) adalah sebesar 0.5424 artinya pengaruh diantara variabel adalah positif dan 

tingkat hubungan yang sedang. 

Mengenai variabel kepemimpinan, berdasarkan hasil penelitian, diketahui 

Camat Telen Kabupaten Kutai Timur memiliki kemampuan yang baik dalam 

pengambilan keputusan dengan melibatkan partisipasi pegawai TK2D serta 

mengatasi setiap masalah dengan keputusan-keputusan yang dibuat baik di segala 

situasi dan kondisi. Dapat dipahami bahwa seorang pimpinan perlu memiliki 

beberapa kemampuan untuk menjadi pemimpin. Pertama, pimpinan perlu 

memiliki kepribadian yang baik serta pemikiran yang visioner. Kedua, pimpinan 

perlu memiliki kemampuan yang baik dalam mengendalikan dan membimbing 

bawahannya. Ketiga, pimpinan perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

kepada bawahan sehingga apa yang menjadi maksud dari pemimpin dapat 

tersampaikan dengan baik pula kepada para bawahan. 

Mengenai variabel motivasi kerja, berdasarkan hasil penelitian diketahui, 

fasilitas di kantor Camat Telen kurang baik (kurang lengkap) tersedia di kantor 

untuk menunjang pekerjaan, fasilitas yang disediakan berfungsi dengan tidak baik 

sehingga menghambat pekerjaan. Namun pegawai TK2D tetap menyukai 

pekerjaan saat ini dan berupaya tekun. Sebab pegawai TK2D menilai pekerjaan 

saat ini sangat bermanfaat dan banyak membantu masyarakat, membuat pegawai 

merasa bangga dan terus rajin bekerja dengan baik,  
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Mengenai variabel kinerja pegawai, berdasarkan hasil penelitian pegawai 

TK2D mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dengan tepat waktu. 

Pegawai dapat menyelesaikan banyak pekerjaan melebihi beban kerja yang 

ditetapkan. Skill pegawai TK2D yang dimiliki saat ini sudah baik (sesuai) 

sehingga pegawai TK2D dapat menyelesaikan semua tugas dengan baik, pegawai 

Camat Telen diberi kepercayaan dengan baik dalam melaksanakan suatu tugas 

sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki, bidang keilmuan dari pendidikan 

formal baik / sesuai dengan bidang yang menjadi penempatan saat ini. Pegawai 

berupaya melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan masyarakat yang 

dilayani (tidak diskriminatif) dengan baik. Pegawai berupaya mendahulukan 

kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi.  

Dari hasil penelitian yang diperoleh dan dari hasil perhitungan yang telah 

dilakukan penulis, diketahui keberartian hubungan antara Kepemimpinan 

terhadap Kinerja Pegawai. Dengan menggunakan product moment hasil didapat 

sebesar 0.3449 dan bila dilihat pedoman pemberian interpretasi koefisien korelasi 

pada hubungan yang rendah. Koefisien korelasi hasil perhitungan dibandingkan 

dengan r tabel dengan taraf kesalahan ditetapkan 5% dengan taraf kepercayaan 

95% dan N=25 maka harga r tabel = 0.3365 Ternyata harga r hitung lebih besar 

daripada r tabel, sehingga Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan korelasi positif pada tingkat rendah antara kepemimpinan terhadap 

kinerja pegawai sebesar 0.3449. 

Dari hasil penelitian diketahui keberartian hubungan antara motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai. Dengan menggunakan product moment hasil didapat 

sebesar 0.5274 dan bila dilihat pedoman pemberian interpretasi koefisien korelasi 

pada hubungan yang sedang. Koefisien korelasi hasil perhitungan dibandingkan 

dengan r tabel dengan taraf kesalahan ditetapkan 5% dengan taraf kepercayaan 

95% dan N=25 maka harga r tabel = 0.3365 Ternyata harga r hitung lebih besar 

daripada r tabel, sehingga Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

korelasi positif pada tingkat yang sedang antara motivasi kerja terhadap kinerja 

pegawai sebesar 0.5274.  

Pengujian hipotesis menunjukkan besarnya pengaruh antara variabel 

Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai adalah sebesar 

0.5424 artinya hubungan diantara variabel adalah positif dan tingkat hubungan 

yang sedang. Kepemimpinan dan Motivasi Kerja memiliki nilai kontribusi 

korelasi ganda sebesar 29%, sedangkan sisanya sebesar 71% ditentukan oleh 

variabel-variabel lain di luar penelitian. 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Terdapat pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai TK2D di Kantor 

Camat Kecamatan Telen sebesar 11,90%. Hal ini menunjukkan adanya 
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indikasi bahwa kepemimpinan kurang mendorong pegawai untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

2. Terdapat pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai TK2D di Kantor 

Camat Kecamatan Telen sebesar 27,82%. Hal ini menunjukkan adanya 

indikasi bahwa motivasi kerja pegawai TK2D cukup berpengaruh terhadap 

tingkat kinerja. 

3. Terdapat pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja 

pegawai TK2D di Kantor Camat Kecamatan Telen sebesar 0,5424 dimana 

nilai T tabel diketahui sebesar 4.58. Dengan demikian secara simultan 

terdapat pengaruh yang signifikan antara Kepemimpinan (X1) dan Motivasi 

Kerja (X2) terhadap Kinerja Pegawai (Y1) TK2D di Kantor Kecamatan 

Telen.  

 

Saran  

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai 

berikut: 

1.  Camat Telen harus melakukan evaluasi dan meningkatkan kepemimpinannya 

melalui perbaikan terhadap indikator pengawasan yang termasuk dalam 

kategori kurang baik. Meningkatkan kekuasaan dalam rangka menjaga 

efektifitas kerja disarankan agar dapat mengontrol dan mengendalikan 

bawahan untuk tetap bekerja sesuai prosedur visi-misi organisasi di Kantor 

Kecamatan Telen. 

2.  Camat Telen harus memperbaiki motivasi kerja Pegawai TK2D terkait 

peluang pegawai untuk maju dan kategori penggajian yang termasuk dalam 

kategori kurang baik. Pegawai TK2D perlu diberi kesempatan untuk 

berkembang baik melalui pelatihan-pelatihan maupun dukungan untuk 

melanjutkan pendidikan, serta perbaikan terhadap sistem pemberian gaji 

kepada Pegawai TK2D sehingga dapat menjaga motivasi kerja dan 

berdampak pada kinerjanya yang tinggi di Kantor Kecamatan Telen. 
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