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ABSTRAK 

  

Kepemimpinan dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin dalam 

mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau 

organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Dengan 

meningkatkan kinerja pegawai berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau pegawai dalam 

mewujudkan tujuan orgnisasi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan yang digunakan 

oleh Kepala Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, untuk 

mengetahui kinerja pegawai di kantor Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang 

Kabupaten Bintan, dan untuk mengetahui hubungan kepemimpinan dengan kinerja pegawai 

Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. 

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu penelitian asosiatif yaitu suatu 

penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jumlah 

populasi yang digunakan yaitu sebanyak 16 orang responden dan sampel yang digunakan 

juga sebanyak 16 orang responden, seluruh jumlah populasi dijadikan sebagai sampel karena 

menggunakan purposive sampling. Teknik analisa data menggunakan metode kuantitatif 

dengan alat ukur yang dipakai adalah skala Likert. Kemudian untuk melihat hubungan 

menggunakan teknik analisis statistik koefisien korelasi rank spearman’s (rs).  

Hasil penelitian berdasarkan dari jawaban para responden, kepala Desa Teluk Bakau 

Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan,   menggunakan kepemimpinan dengan 

indikator teori ekologis. Sedangkan kinerja pegawai di Desa Teluk Bakau Kecamatan 

Gunung Kijang Kabupaten Bintan, adalah menggunakan indikator masukan . Kemudian dari 

hasil analisis koefisien korelasi rank spearman’s, serta dibuktikan melalui uji hipotesis 

dengan hasil perhitungan rs hitung sebesar 0.566 dengan nilai rs tabel 0.544 dan α 5% atau 

0.05. Bahwa nilai rs hitung sebesar 0.566 > 0.544 nilai rs tabel. Maka Ho ditolak dan Ha 

diterima yang berarti adanya hubungan yang positif dan siginfikan antara kepemimpinan 

dengan kinerja pegawai.  

Kesimpulan ini dapat menjadi perhatian bagi kepala Desa Teluk Bakau Kecamatan 

Gunung Kijang Kabupaten Bintan, maupun bagi para kepala desa lain dalam melaksanakan 

kepemimpinan yang berhubungan dengan kinerja pegawai untuk mewujudkan pencapaian 

tujuan pada organisasi supaya dapat terus meningkatkan kinerja dari masing-masing pegawai 

yang ada dalam suatu organisasi. 

 

Kata Kunci : Kepemimpinan, Kinerja Pegawai  
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ABSTRACT 

Leadership can be regarded as a leader in way of directing, encouraging and 

manage all of the elements in the group or organization that wants to 

produce maximum employed performance. By improving employee 

performance achieved work means a person or organiozational goals. 

The purpose of this research was to known the leadership used by the 

head officer of village Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten 

Bintan and for known employee performance in the village office Teluk Bakau 

Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, and to determine the relation 

of leadership head office with employee performance in village office Teluk 

Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. 

  This type of research used in this paper are associative research is a 

study that is looking for a relation between one variable with another 

variable. Total population used as many as 16 respondents and the sample 

used also as many as 16 respondents, the entire amount of the population 

used as a sample for using puposive sampling. The data analysis using 

quantitative methods of measuring instruments used are Likert scale. Then to 

see the relation using statistical analysis techniques Spearman's rank 

correlation coefficient (rs). 

The results based on the answers of the respondents, the head village 

of village Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan using 

the indicators theory ekologis. As for employees performance of village Teluk 

Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan  using indicators inputs. 

Then from the results of the analysis of Spearman's rank correlation 

coefficient, as well as proven through testing the hypothesis with the results of 

arithmetic calculations rs value of 0.566 to 0.544 rs tables and α 5% or 0.05. 

The value of is calculated of 0.566 > 0.544 rs values of table. So Ho is 

rejected and Ha accepted, which means the existence of a positive relation 

between leadership and significant with employee performance. 

The conclusion of this research may be a concern for the head village 

Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, or another head 

village to implement leadership related to employee performance to achieve 

organization goal attaiment in order to continuosly improve the performance 

of each employee in an organization. 
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I. LATAR BELAKANG 

 

 Pembangunan Nasional 

mengisyaratkan kepada seluruh elemen 

masyarakat akan pentingnya 

meningkatkan kinerja  di segala bidang 

agar tercapainya pemerataan 

pembangunan. Keberhasilan sebuah 

kinerja juga akan dipengaruhi oleh 

pengelolaan dan pemberdayaan sumber-

sumber daya (berupa finansial, fisik, 

manusia, dan teknologi) dalam organisasi, 

baik organisasi yang bersifat formal dan 

non formal. Dengan meningkatkan kinerja 

yang diharapkan akan tercapai tujuan dari 

organisasi serta dapat meningkatkan 

barang atau jasa yang dihasilkan dari 

organisasi tersebut. 

Kepemimpinan merupakan suatu 

kemampuan yang digunakan oleh seorang 

pemimpin untuk mempengaruhi orang 

lain, melalui komunikasi baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung 

dengan maksud untuk menggerakkan 

orang-orang agar dengan penuh 

kesadarannya bersedia mengikuti 

kehendak-kehendak seorang pemimpin. 

Kemampuan seorang pemimpin untuk 

memotivasi, mempengaruhi, 

mengarahkan dan berkomunikasi dengan 

para bawahannya (pegawai) akan 

menentukan efektifitas kepemimpinan. 

Kepemimpinan dapat dikatakan 

sebagai cara dari seorang pemimpin 

dalam mengarahkan, mendorong dan 

mengatur seluruh unsur-unsur di dalam 

kelompok atau organisasi yang diinginkan 

sehingga menghasilkan kinerja pegawai 

yang maksimal. Dengan meningkatkan 

kinerja pegawai berarti tercapainya hasil 

kerja seseorang atau pegawai dalam 

mewujudkan tujuan orgnisasi. 

Kepemimpinan sering 

dipermasalahkan di dalam organisasi, 

terutama organisasi besar yang telah 

menggunakna manajemen yang baik. Hal 

ini disebabkan karena tercapainya tujuan 

secara efektif dan edisien sangat 

tergantung akan kemampuan 

kepemimpinan seorang pimpinan. Tanpa 

adanya kepemimpinan merupakan 

kemelut atas beberapa manusia dan 

fasilitas. Karena hal ini tidak adanya 

koordinasi dan pengalaman atas semua 

sumber daya yang ada. Dalam hal 

kepemimpinan untuk organisasi apapun 

apabila mengalami kegagalan dan 

keberhasilan sering dikaitkan dengan 

adanya kepemimpinan. 

Suatu instansi negara dapat 

dikatakan berkualitas itu dapat dilihat dari 

bagaimana cara kerja para pegawai dalam 

instansi tersebut. Para pegawai harus 

dapat menunjukan kinerja terbaik mereka 

terhadap instansi yang telah mereka 

naungi, selain itu para pegawai juga harus 

mendapatkan motivasi dari pimpinan 

supaya dapat melaksanakan kinerja 

mereka sesuai dengan apa yang 

diinginkan dan tujuan dari instansi itu 

dapat terlakasana secara optimal. 

Oleh karena itu, peningkatan 

kinerja Pegawai Negeri Sipil merupakan 

hal yang sangat penting dalam usaha 



memperbaiki pelayanan kepada 

masyarakat, hal ini perlu diupayakan 

secara terus menerus dan 

berkesinambungan untuk menghadapi 

tuntutan masyarakat. 

Kinerja merupakan suatu kondisi 

yang harus diketahui dan dikonfirmasikan 

kepada pihak tertentu untuk mengetahui 

tingkat pencapaian hasil suatu instansi 

dihubungkan dengan visi yang diemban 

suatu organisasi atau perusahaan serta 

mengetahui dampak positif dan negatif 

dari suatu kebijakan operasional. Kinerja 

adalah merupakan implementasi dari 

rencana yang telah disuusn tersebut. 

Implementasi kinerja dilakukan oleh 

sumber daya manusia yang memiliki 

kemampuan, kompetensi, motivasi dan 

kepentingan.  

Armstrong dan Baron (Wibowo, 

2011:7), kinerja merupakan hasil 

pekerjaan yang mempunyai hubungan erat 

dengan tujuan strategis organisasi, 

kepuasan konsumen, dan memberikan 

konstribusi pada ekonomi.  

Bagaimana organisasi menghargai 

dan memperlakukan sumber daya 

manusianya akan memperngaruhi sikap 

dan perilakunya dalam menjalankan 

kinerja. Kinerja organisasi juga 

ditunjukkan oleh bagaimana proses 

berlangsungnya kegiatan untuk mencapai 

tujuan tersebut. Di dalam proses 

pelaksanaan aktivitas harus selalu 

dilakukan monitoring, penilaian, dan 

review atau peninjauan ulang terhadap 

kinerja sumber daya manusia. 

Kepemimpinan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja 

bawahannya, karena dengan adanya 

perhatian dari pimpinan maka bawahan 

akan merasa nyaman dalam 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

tujuan dari organisasi. Menurut penelitian 

Timpe (Pasolong, 2010:176) 

menunjukkan: 

“bahwa lingkungan kerja yang 

menyenangkan begitu penting untuk 

mendorong tingkat kinerja pegawai yang 

paling efektif dan produktif dalam 

interaksi sosial organisasi akan senantiasa 

terjadi adanya harapan bawahan terhadap 

atasan dan sebalaiknya.” 

Terdapat beberapa masalah yang 

muncul di lapangan mengenai 

keepmimpinan dan kinerja pegawai di 

Kantor Desa Teluk Bakau Kecamatan 

Gunung Kijang Kabupaten Bintan 

diantaranya yaitu: 

1. Sering terlambatnya para pegawai 

kantor desa yang datang ke kantor 

waktu apel pagi 

2. Pimpinan atau kepala desa kurang 

memberikan memberikan 

ketegasan terhadap pegawai di 

kantor desa 

3. Pekerjaan yang dilakukan oleh 

para pegawai di kantor desa 

ternilai lamban dalam setiap 

menyelesaikan pekerjaan 

4. Kurangnya perhatian pimpinan 

atau kepala desa terhadap hasil 

kerja yang dikerjakan oleh para 

pegawai di kantor desa 



5. Kurangnya fasilitas penunjang 

untuk melaksanakan pekerjaan 

 Berdasarkan uraian dan masalah 

yang terjadi diatas, maka  penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul "Hubungan 

Kepemimpinan Dengan Kinerja 

Pegawai di Kantor Desa Teluk Bakau 

Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten 

Bintan". 

1.1 PERUMUSAN MASALAH 

 

Dari uraian latar belakang diatas 

kepemimpinan berpengaruh tehadap 

kinerja pegawai. Adapun yang menjadi 

perumusan masalah dalam penelitian ini 

berdasarkan latar belakang yang sudah 

dijelaskan di awal adalah :“Bagaimana 

Hubungan  Kepemimpinan Dengan  

Kinerja Pegawai Kantor Desa Teluk 

Bakau Kecamatan Gunung Kijang 

Kabupaten Bintan? 

1.2 TUJUAN DAN KEGUNAAN  

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkapkan adanya: 

1. Untuk mengetahui 

kepemimpinan (X) kepala 

Desa Teluk Bakau 

Kecamatan Gunung Kijang 

Kabupaten Bintan 

2. Untuk mengetahui kinerja 

pegawai (Y) kantor Desa 

Teluk Bakau Kecamatan 

Gunung Kijang Kabupaten 

Bintan 

3. Untuk mengetahui hubungan 

kepemimpinan degan kinerja 

pegawai di kantor Desa Teluk 

Bakau Kecamatan Gunung 

Kijang Kabupaten Bintan.  

2 Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis, dapat 

mengembangkan disiplin 

ilmu khususnya Ilmu 

Administrasi Negara yaitu 

konsep Kepemimpinan, dan 

kinerja pegawai. 

2. Secara Praktis, hasil yang 

dituangkan dalam skripsi ini 

diharapkan dapat menjadi 

salah satu inspirasi bagi 

pimpinan organisasi dalam 

mengambil kebijakan-

kebijakan untuk memotivasi 

para pegawai agar dapat 

meningkatkan kinerja di 

Kantor Desa Teluk Bakau 

Kecamatan Gunung Kijang 

Kabupaten Bintan serta 

sebagai bahan masukan bagi 

pihak-pihak yang 

membutuhkannya. 

 

1.3 HIPOTESIS  
 

Menururt Sugiyono (2001:39), 

hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. 

Berdasarkan pada teori dan permasalah di 

atas maka penulis mencoba  merumuskan 

suatu hipotesis yang nantinya  akan 

digunakan untuk langkah berpijak dalam 

melakukan penelitian yaitu: 



Ho : Tidak ada hubungan 

kepemimpinan dengan 

kinerja pegawai di 

kantor desa Teluk 

Bakau Kecamatan 

Gunung Kijang 

Kabupaten  Bintan. 

 Ha : Adanya  hubungan 

kepemimpinan dengan 

kinerja pegawai di 

kantor desa Teluk 

Bakau Kecamatan 

Gunung Kijang 

Kabupaten Bintan.  

I.I   KERANGKA TEORITIS 

 Teori kepemimpinan merupakan 

generalisasi dari perilaku pemimpin dan 

konsep kepemimpinannya dengan 

menitikberatkan pada latar belakang 

historis, sebab musabab, munculnya 

kepemimpinan, sifat-sifat utama 

kepemimpinan. Menurut Siagian 

(Sutrisno,2009:213), mengatakan 

kepemimpinan adalah kemapuan 

seseorang untuk mempengaruhi orang 

lain, dalam hal ini para bawahannya 

sedemikian rupa sehingga orang lain itu 

mau melakukan kehendak pimpinan 

meskipun secara pribadi hal itu mungkin 

tidak disenanginya. 

Dapat diartikan bahwa 

kepemimpinan itu merupakan suatu 

kegiatan dalam memfasilitasi kelompok 

untuk mencapai tujuan bersama. Dalam 

pelaksanaannya pemimpin mempunyai 

misi untuk mempengaruhi, mendorong, 

mengajak, serta menggerakkan bahkan 

memaksa orang lain untuk atau 

kelompoknya untuk melakukan sesuatu 

yang terkait dengan pencapaian tujuan. 

Gary Yurkl (Pasolong, 2010:111) 

mengatakan bahwa kepemimpinan adalah 

sebagai proses mempengaruhi, yang 

mempengaruhi interprestasi mengenai 

peristiwa-peristiwa bagi para pengikut, 

pilihan dari sasaran-sasaran bagi 

kelompok atau organisasi, 

pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas 

kerja untuk mencapai sasaran-sasaran 

tersebut, motivasi dari para pengikut 

untuk mencapai sasaran, pemeliharaan 

hubungan kerjasama atau teamwork, serta 

perolehan dukungan dan kerja sama dari 

orang-orang yang berada di luar 

organisasi. 

 Menurut Siagian (Pasolong, 

2010:121) teori dasar kepemimpinan 

terdiri dari tiga yaitu:  

1. Teori genetik 

2. Teori sosial 

3. Teori ekologis 

 

Konsep kinerja pada dasarnya 

dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja 

pegawai (perindividu) dan kinerja 

organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil 

kerja perseorangan dalam suatu 

organisasi. Sedangkan kinerja organisasi 

adalah totalitas hasil kerja yang dicapai 

suatu organisasi. Kinerja pegawai dan 

kinerja organisasi memiliki keterkaitan 

yang sangat erat. Tercapainya tujuan 

organisasi tidak bisas dilepaskan dari 

sumber daya yang dimiliki oleh organisasi 

yang digerakkan atau dijalankan pegawai 



yang berperan aktif sebagai pelaku dalam 

upaya mencapai tujuan organisasi. 

Menurut (Lembaga Administrasi 

Negara Republik Indonesia) LAN-RI 

(Pasolong, 2010:177) menyebutkan 

bahwa kinerja adalah ukuran kuantitatif 

dan kualitatif yang menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu sasaran atau 

tujuan yang telah ditetapkan dengan 

mempertimbangkan indikator: (a) 

masukan (inputs), (b) keluaran (outpus), 

(c) hasil (outcomes), (d) manfaat 

(benefits), (e) dampak (impacts). 

Prawirosentono (Pasolong, 

2010:176) mengatakan kinerja adalah 

hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

pegawai atau sekelompok pegawai dalam 

suatu organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggungjawab masing-

masing dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi bersangkutan secara legal, 

tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral. 

Dalam mempengaruhi sekelompok 

orang atau bawahan untuk bekerja sama 

dan berdaya upaya dengan penuh 

semangat dan keyakinan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, 

kepemimpinan dapat menuntun pegawai 

untuk bekerja lebih giat, lebih baik, lebih 

jujur dan bertanggungjawab penuh atas 

tugas yang diembannya sehingga meraih 

pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. 

Menurut Rivai (2004:165), menyatakan 

hubungan pimpinan dan bawahan dapat 

diukur melalui penilaian pekerja terhadap 

kepemimpinan para pemimpin dalam 

mengarahkan dan membina para 

bawahannya untuk melaksanakan 

pekerjaan. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini berpedoman 

pada metode penelitian Sugiyono 

(2000:6), yang digunakan adalah 

penelitian asosiatif. Dalam 

penelitian ini merupakan suatu 

penelitian yang mencari hubungan 

antara satu variabel dengan variabel 

lainnya.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 

Desa Teluk Bakau Kecamatan 

Gunung Kijang  Kabupaten Bintan 

yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan kepemimpinan dengan 

kinerja pegawai di Kantor Desa 

Teluk Bakau Kecamatan Gunung 

Kijang Kabupaten Bintan. 

3. Jenis Data 

Untuk mendapatkan  data yang 

berhubungan dengan permasalahan 

yang dibahas, maka penulis 

mengambil data sebagai berikut:  

a. Data Primer 

Adalah data yang diterima dari 

pihak pertama yang belum diolah 

oleh pihak lain yaitu tentang 

pelaksanaan kepemimpinan 

dengan kinerja pegawai di 

Kantor Desa Teluk Bakau 

Kecamatan Gunung Kijang 

Kabupaten Bintan. 



b. Data Skunder 

 Adalah data yang diterima dari 

pihak kedua setelah diolah oleh 

pihak lain yaitu kondisi kerja, 

keadaan pegawai, pengembangan 

pegawai dan struktur organisasi 

serta tata kerja pegawainya, yang 

terdiri dari: 

1. Jumlah pegawai 

berdasarkan bagiannya 

2. Jumlah pegawai 

berdasarkan lama masa 

kerjanya 

3. Jumlah pegawai menurut 

tingkat pendidikannya 

4. Populasi dan Sampel 

Menururt Silalahi (2010:253) 

Populasi adalah jumlah total dari 

seluruh unit atau elemen di mana 

penelitian dilaksanakan. Di dalam 

penelitian ini yang akan menjadi 

populasi adalah orang-orang yang 

terlibat langsung terhadap kegiatan 

yang ada di Kantor Desa Teluk 

Bakau Kecamatan Gunung Kijang 

Kabupaten Bintan. Berikut adalah 

tabel jumlah populasi dan sampel 

penelitian.  Maka yang akan menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah 

5 orang pegawai kanotr desa Teluk 

Bakau, 1 orang kepala dusun, 2 

orang RW, 4 orang RT dan  6 orang 

serta dari tokoh mayarakat sebagai 

pembanding yang ditentukan secara 

purposive sampling. 

5. Teknik Dan Alat Pengumpulan 

Data 

Teknik pengumpulan data 

dalam penlitian ini adalah : 

(1) Kuisioner 

Yaitu menyebarkan daftar 

pertanyaan terhadap responden 

yang dapat memberikan informasi 

atau data-data tentang pengaruh 

kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai di Kantor Desa Teluk 

Bakau Kecamatan Gunung Kijang 

Kabupaten Bintan. Adapun alat 

pengumpulan datanya adalah 

kuisioner.  

(2) Observasi  

yaitu teknik pengumpulan data 

dengan mengadakan pengamatan 

terhadap obyek penelitian tersebut 

dengan melakukan pencatatan 

secara tepat dan benar untuk 

mengetahui secara langsung 

permasalahan yang dihadapi dalam 

penelitian ini yaitu hubungan 

kepemimpinan kepala desa dengan 

kinerja pegawai pada Kantor Desa 

Teluk Bakau Kecamatan Gunung 

Kijang Kabupaten Bintan. Adapun 

alat pengumpulan data nya berupa 

daftar list dari lokasi yang akan di 

observasi atau di teliti. 

6. Analisa data  

Analisis data merupakan suatu 

proses penyederhanaan data ke 

dalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca dan diinterprestasikan. 

Dengan menggunakan metode 

kuantitatif diharapkan akan 

mendapatkan hasil pengukuran yang 



lebih akurat tentang respon yang 

diberikan oleh responden, sehingga 

data yang berbentuk angka tersebut 

dapat diolah dengan menggunakan 

metode statistik. 

Alat ukur yang dipakai adalah 

dengan menggunakan skala Likert 

dan diolah dengan metode statistik. 

Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2001:73). Untuk mengisi 

Skala Likert dalam instrument 

penelitian telah disediakan alternatif 

jawaban dari setiap butiran jawaban 

1 sampai 4 disesuaikan dengan 

alternatif-altenatif jawaban yang 

dipilih dari masing-masing 

pertanyaan. 

Analisis data kuantitatif 

sedangkan untuk melihat hubungan 

dengan menggunakan teknik analisis 

statistik koefisien korelasi Rank 

Spearman (rs) dan selanjutnya 

digunakan uji signifikan dengan 

tingkat kesalahan 5% atau α = 0,05, 

dengan rumus sebagai berikut:  

 

rs/ rho =      ∑X
2 
+ ∑Y

2 
– d 

2 
  

   2         ∑X
2 

.  ∑Y
2

  

    

  

   ΣX
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3
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   ΣY
2 
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3
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       T = t
3
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PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden  

Responden berdasarkan jenis kelamin 

laki-laki berjumlah 10 orang atau 62.5%, 

sedangkan responden dengan jenis 

kelamin perempuan hanya 6 orang atau 

37.5%. Responden terbanyak berada pada 

umur berumur ≤ 30 tahun yaitu sebanyak 

5 orang atau  31.25%. Responden 

berumur 31-40 tahun sebanyak 5 orang 

atau sebesar 31.25% dan kemudian diikuti 

dengan 41-50 tahun sebanyak 6 orang 

atau sekitar 37.5% dari keseluruhan 

jumlah responden. 

Berdasarkan latar belakang pendidikan 

sarjana sederajat yaitu sekitar 8 orang 

pegawai atau  50%. Sedangkan 

pendidikan SLTA sederajat sebanyak 8 

orang atau sekitar 50%. Responden 

berdasarkan status pekerjaan yaitu 

sebanyak 5 orang atau sekitar 31.25% 

berstatus sebagai pegawai kantor desa, 

sebanyak 1 orang atau sekitar 6.25% 

berstatus sebagai kepala dusun. Kemudian 

sebanyak 2 orang atau sekitar 12.5% 

berstatus sebagai ketua RW, dan sebanyak 

4 orang atau sekitar 25% berstatus sebagai 

ketua RT, serta sebanyak 4 orang atau 

sekitar 25% berstatus sebagai tokoh 

masyarakat. 



2. Pelaksanaan Kepemimpinan  

Berikut ini dapat kita lihat hasil 

dari kuisioner yang telah dilakukan 

kepada para responden yaitu para 

pegawai, ketua RW, ketua RT, dan 

beberapa tokoh masyarakat tentang 

kepemimpinan yang ada di Kantor Desa 

Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang 

Kabupaten Bintan, dengan menggunakan 

indikator dan pengukuran sebagai berikut 

: 

1. Teori genetik 

2. Teori sosial 

3. Teori ekologis 

Berikut adalah penjelasan dari 

indikator variabel kepemimpinan yaitu 

sebagai berikut : 

1. Teori Genetik, maka dapat 

dilakukan dengan 

pengukuran: 

a. Pemimpin tidak dibangun 

Untuk mengetahui hasil 

kuisioner dari pengukuran pemimpin 

tidak dibangun yaitu sebagai berikut : 

sejumlah 2 orang atau sekitar 12.5%, 

kemudian ada yang menjawab setuju 

sejumlah 5 orang atau sekitar 31.25%, dan 

ada sejumlah 7 orang atau sekitar 43.75% 

menagatakan netral. Namun  ada juga  

yang mengatakan tidak setuju yaitu 

sebanyak 2 orang atau sekitar 12.5% pada 

pengukuran pemimpin tidak dibangun.  

b. Pemimpin karena bakat 

Untuk mengetahui hasil 

kuisioner dari pengukuran pemimpin 

karena bakat yaitu sebagai berikut : 

sejumlah 5 orang atau sekitar 31.25%, 

kemudian yang menjawab setuju juga 

sejumlah 5 orang atau sekitar 31.25%, dan 

ada sejumlah 6 orang atau sekitar 37.5% 

menagatakan netral. Selanjutnya  tidak 

ada yang mengatakan tidak setuju. 

2. Teori social, maka dapat 

dilakukan dengan 

pengukuran yaitu: 

a. Pemimpin harus dibentuk 

Untuk mengetahui hasil 

kuisioner dari pengukuran pemimpin 

harus dibentuk yaitu sebagai berikut : 

sejumlah 4 orang atau sekitar 25%, 

kemudian ada yang menjawab setuju 

sejumlah 6 orang atau sekitar 37..5%, dan 

ada sejumlah 5 orang atau sekitar 31.25% 

mengatakan netral. Namun  ada juga  

yang mengatakan tidak setuju yaitu 

sebanyak 1 orang atau sekitar 6.25% pada 

pengukuran pemimpin harus dibentuk. 

b. Pemimpin tidak muncul 

begitu saja  

Untuk mengetahui hasil kuisioner dari 

pengukuran pemimpin tidak muncul 

begitu saja yaitu sebagai berikut : 

sejumlah 5 orang atau sekitar 31.25%, 

kemudian ada yang menjawab setuju 

sejumlah 2 orang atau sekitar 12.5%, dan 

ada sejumlah 7 orang atau sekitar 43.75% 

mengatakan netral. Namun  ada juga  

yang mengatakan tidak setuju yaitu 

sebanyak 2 orang atau sekitar 12.5% pada 

pengukuran pemimpin tidak dibangun. 

3. Teori Ekologis, maka dapat 

dilakukan dengan 

pengukuran yaitu: 



a. Bakat sejak lahir  

Untuk mengetahui hasil kuisioner 

dari pengukuran bakat sejak lahir yaitu 

sebagai berikut : sejumlah 6 orang atau 

sekitar 37.5%, kemudian ada yang 

menjawab setuju sejumlah 7 orang atau 

sekitar 43.75%, dan ada sejumlah 3 orang 

atau sekitar 18.75% mengatakan netral. 

Namun  tidak ada   yang mengatakan 

tidak setuju pada pengukuran bakat sejak 

lahir. 

b. Dikembangkan via 

pendidikan dan pengalaman 

Untuk mengetahui hasil 

kuisioner dari pengukuran dikembangkan 

via pendidikan dan pengalama yaitu 

sebagai berikut : sejumlah 3 orang atau 

sekitar 18.75%, kemudian ada yang 

menjawab setuju sejumlah 10 orang atau 

sekitar 62.5%, dan ada sejumlah 2 orang 

atau sekitar 12.5% mengatakan netral. 

Namun  ada juga  yang mengatakan tidak 

setuju yaitu sebanyak 1 orang atau sekitar 

6.25% 

Jadi dapat disimpulkan dari 

ketiga indikator di atas yaitu indikator 

teori genetik, teori sosial, dan teori 

ekologis setelah dilakukan perhitungan 

dengan hasil kuisioner maka didapat hasil 

bahwa teori kepemimpinan yang 

digunakan pada kepala desa teluk bakau 

kecamatan gunung kijang kabupaten 

bintan yaitu dengan teori ekologis untuk 

memimpin  para pegawainya. 

 

3. Pelaksanaan Kinerja Pegawai 

Berikut ini dapat kita lihat hasil 

dari kuisioneryang telah dilakukan kepada 

para responden yaitu para pegawai, ketua 

RW, ketua RT, dan beberapa tokoh 

masyarakat tentang kinerja pegawai yang 

ada di Kantor Desa Teluk bakau 

kecamatan gunung kijang kabupaten 

bintan, dengan menggunakan indikator 

dan pengukuran sebagai berikut : 

1. Masukan 

2. Keluaran 

3. Hasil 

4. Manfaat 

5. Dampak 

Berikut ini adalah penjelasan dari 

indikator variabel kinerja pegawai yaitu 

sebgaai berikut : 

1. Masukan, maka dapat 

dilakukan dengan 

pengukuran: 

a. Kebutuhan pelaksanaan 

kegiatan  

Untuk mengetahui hasil 

kuisioner dari pengukuran kebutuhan 

pelaksnaan kegiatan yaitu sebagai berikut 

: sejumlah 10 orang atau sekitar 62.5%, 

kemudian ada yang menjawab setuju 

sejumlah 4 orang atau sekitar 25%, dan 

ada sejumlah 2 orang atau sekitar 12.5% 

menagatakan netral. Namun  tidak ada  

yang mengatakan tidak setuju yaitu pada 

pengukuran kebutuhan pelaksanaan 

kegiatan. 

b. Sasaran menghasilkan 

keluaran dan tujuan  

Untuk mengetahui hasil 

kuisioner dari pengukuran pemimpin 

karena bakat yaitu sebagai berikut : 

sejumlah 7 orang atau sekitar 43.75%, 

kemudian yang menjawab setuju juga 

sejumlah 6 orang atau sekitar 37.5%, dan 

ada sejumlah 2 orang atau sekitar 12.5% 

menagatakan netral. Namun ada juga 



yang mengatakan tidak setuju yaitu 

sejumlah 1 orang atau sekitar 6.25%. 

2. Keluaran, dapat dilakukan 

dengan pengukuran: 

a. Kegiatan dicapai secara fisik 

Untuk mengetahui hasil 

kuisioner dari pengukuran kegiatan 

dicapai secara fisik yaitu sebagai berikut : 

sejumlah 8 orang atau sekitar 5%0, 

kemudian ada yang menjawab setuju 

sejumlah 3 orang atau sekitar 18.75%, dan 

ada sejumlah 5 orang atau sekitar 31.25% 

menagatakan netral. Namun  tidak ada  

yang mengatakan tidak setuju yaitu pada 

pengukuran kegiatan dicapai secara fisik. 

b. Kegiatan dicapai secara non 

fisik 

Untuk mengetahui hasil 

kuisioner dari pengukuran kegiatan 

dicapai secara non fisik yaitu sebagai 

berikut : sejumlah 3 orang atau sekitar 

18.75%, kemudian yang menjawab setuju 

juga sejumlah 7 orang atau sekitar 

43.75%, dan ada sejumlah 6 orang atau 

sekitar 37.5% mengatakan netral. Namun 

tidak ada  yang mengatakan tidak setuju 

pada pengukuran kegiatan dicapai secara 

non fisik. 

3.  Hasil, dapat dilakukan 

dengan pengukuran: 

a. Sesuatu yang mencerminkan 

keluaran  

Untuk mengetahui hasil 

kuisioner dari pengukuran sesuatu yang 

mencerminkan keluaran yaitu sebagai 

berikut : sejumlah 5 orang atau sekitar 

31.25%, kemudian ada yang menjawab 

setuju sejumlah 6 orang atau sekitar 

37.5%, dan ada sejumlah 5 orang atau 

sekitar 31.25% menagatakan netral. 

b. Manfaat langsung dari keluaran 

yang dihasilkan  

Untuk mengetahui hasil 

kuisioner dari pengukuran manfaat 

langsung dari keluaran yang dihasilkan 

yaitu sebagai berikut : sejumlah 7 orang 

atau sekitar 43.75%, kemudian yang 

menjawab setuju juga sejumlah 4 orang 

atau sekitar 25%, dan ada sejumlah 5 

orang atau sekitar 31.25% mengatakan 

netral. Namun tidak ada  yang 

mengatakan tidak setuju pada pengukuran 

manfaat langsung yang dihasilkan dari 

keluaran. 

4. Manfaat, dapat dilakukan 

dengan pengukuran: 

a. Pelaksanaan kegiatan  

Untuk mengetahui hasil 

kuisioner dari pengukuran pelaksanaan 

kegiatan yaitu sebagai berikut : sejumlah 

8 orang atau sekitar 50%, kemudian ada 

yang menjawab setuju sejumlah 2 orang 

atau sekitar 12.5%, dan ada sejumlah 6 

orang atau sekitar 37.5% mengatakan 

netral. Namun  tidak ada  yang 

mengatakan tidak setuju yaitu pada 

pengukuran pelasanaan kegiatan. 

b. Tujuan akhir kegiatan  

Untuk mengetahui hasil 

kuisioner dari pengukuran tujuan akhir 

kegiatan yaitu sebagai berikut : sejumlah 

8 orang atau sekitar 50%, kemudian yang 

menjawab setuju juga sejumlah 5 orang 

atau sekitar 31.25%, dan ada sejumlah 3 

orang atau sekitar 18.75% mengatakan 

netral. Namun tidak ada  yang 

mengatakan tidak setuju pada pengukuran 

tujuan kahir kegiatan. 

5. Dampak, dapat dilakukan 

dengan pengukuran: 

a. Timbal balik bersifat positif  

Untuk mengetahui hasil 

kuisioner dari pengukuran timbal balik 

bersifat positif yaitu sebagai berikut : 

sejumlah 8 orang atau sekitar 50%, 

kemudian ada yang menjawab setuju 

sejumlah 6 orang atau sekitar 37.5%, dan 

ada sejumlah 2 orang atau sekitar 12.5% 

mengatakan netral. Namun  tidak ada  

yang mengatakan tidak setuju yaitu pada 

pengukuran timbal balik bersifat positif. 

b. Timbal balik bersifat negatif  

Untuk mengetahui hasil 

kuisioner dari pengukuran timbal balik 

bersifat negatif yaitu sebagai berikut : 

bahwa hasil responden tidak ada yang 

mengatakan sangat setuju dan setuju pada 



pengukuran timbal balik bersifat negatif, 

dan beberapa responden sejumlah 7 orang 

atau sekitar 43.75% mengatakan netral. 

Kemudian sejumlah 9 orang atau sekitar 

56.25% mengatakan tidak setuju pada 

pengukuran timbal balik bersifat negatif. 

Jadi dapat disimpulkan dari 

kelima indikator di atas yaitu indikator 

masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan 

dampak. Setelah dilakukan perhitungan 

dengan hasil kuisioner maka didapat hasil 

bahwa kinerja pegawai yang terjadi pada 

pegawai kantor desa Teluk Bakau 

Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten 

Bintan yaitu dengan indikator masukan 

dengan melihat pengukuran yaitu 

kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan 

sasaran menghasilkan keluaran atau 

tujuan. 

4. Analisis Perhitungan Koefisien 

Korelasi 

Langkah-langkah yang harus 

dicari terlebih dahulu yaitu: 

1. Menentukan nilai ∑Tx dan ∑Ty 

terlebih dahulu 

dengan rumus: 
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2. Menentukan nilai ∑X dan ∑Y dengan 

rumus: 
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3. Mencari nilai rs dengan rumus: 
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                       =           381  

          672 

       =  0.566  ( rs/rho hitung ) 

4. Menbandingkan rs hitung dengan rs 

tabel : 

db = n – 2  

 = 16 – 2  

 = 14 

α = 5% atau 0.05 

db 14 = 0.544 ( t tabel )  

 

2. Uji Hipotesis  

Menururt Sugiyono (2001:39), 

hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. 

Adapun hipotesis dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Ho : Tidak ada hubungan 

antara kepemimpinan 

dengan  kinerja  pegawai 

di Kantor Desa Teluk 

Bakau Kecamaan Gunung 

Kijang Kabupaten Bintan. 

Ha : Adanya  hubungan antara 

kepemimpinan dengan  

kinerja pegawai di Kantor 

Desa Teluk Bakau 

Kecamatan Gunung 

Kijang Kabupaten Bintan. 

 Kemudian untuk melakukan uji 

kebenaran dapat dilakukan dengan 

menggunakan kriteria pengujian yaitu 

sebagai berikut : 

a. Rs hitung > rs tabel, maka Ho 

ditolak, Ha diterima 

b. Rs hitung < rs tabel, maka Ho 

diterima, Ha ditolak 

Setelah  dianalisa maka diketahui 

hasil koefisien korelasi rank spearman’s 

yaitu rs/rho =  0.566 sedangkan nilai  rs 

tabel = 0.544 dengan nilai db = 14 dan α 

= 5% atau 0.05. Maka rs hitung atau nilai 

rs/rho = 0.566 > nilai rs tabel = 0.544, jadi 

Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi terdapat 

adanya hubungan kepemimpinan dengan 

kinerja pegawai di Kantor Desa Teluk 

Bakau Kecamatan Gunung Kijang 

Kabupaten Bintan. 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan  

Setelah dilakukan pembahasan dan 

penganalisaan data dari para responden 

pada bab IV yang dilakukan Di Kantor 

Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung 

Kijang Kabupaen Bintan, maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan dari 

penelitian yang berjudul Hubungan 

Kepemimpinan Dengan Kinerja Pegawai 

di Kantor Desa Teluk Bakau Kecamatan 

Gunung Kijang Kabupaten Bintan, 

kemudian penulis menyimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Kepemimpinan (X) dilihat dari 

indikator-indikator yang telah 

ditetapkan dalam pengukuran maka 

dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan yang terjadi di Kantor 

Desa Teluk Bakau Kecamatan 

Gunung Kijang Kabupaten Bintan 

adalah menggunakan teori ekologis 

bahwa seseorang sukses menjadi 

pemipin jika sejak lahir sudah 

mempunyai bakat kepemimpinan, 

kemudian dikembangkan melalui 

pendidikan dan pengalaman serta 

disesuaikan dengan lingkungan, maka 

dapat dilakukan dengan pengukuran 

yaitu bakat sejak lahir dan 

dikembangkan via pendidikan dan 

pengalaman.  



2. Kinerja (Y) dilihat dari indikator-

indikator yang telah ditetapkan dalam 

poengukuran maka dapat disimpulkan 

bahwa kinejra pegawai yang terjadi di 

Kantor Desa Teluk Bakau Kecamatan 

Gunung Kijang Kabupaten Bintan  

adalah menggunakan indikator 

Masukan (inputs), adalah segala 

sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan 

untuk menghasilkan keluaran (tujuan), 

maka dapat dilakukan dengan 

pengukuran, kebutuhan pelaksanaan 

kegiatan dan sasaran menghasilkan 

keluaran atau tujuan. Dengan indikator 

masukan ini dapat dilihat bahwa 

dalam melaksanakan kinerja para 

pegawai selalu melihat segala sesuatu 

yang dibutuhkan agar pelaksanaan 

kegiatan dapat berjalan untuk 

menghasilkan keluaran (tujuan) yang 

memuaskan. 

3. Kepemimpinan mempunyai hubungan 

yang signifikan dan positif dengan 

kinerja pegawai. Kesimpulan ini dapat 

dibuktikan dari hasil analisis koefisien 

korelasi rank spearman’s, serta 

dibuktikan melalui uji hipotesis 

dengan hasil perhitungan rs hitung 

sebesar 0.566 > 0.544 (rs tabel) 

dengan taraf 5% atau 0.05. Maka Ho 

ditolak dan Ha diterima yang berarti 

adanya hubungan yang positif dan 

siginfikan antara kepemimpinan 

dengan kinerja pegawai di Kantor 

Desa Teluk Bakau Kecamatan 

Gunung Kijang Kabupaten Bintan 

2. Saran  

1.  Pada indikator variabel 

kepemimpinan yang lain seperti 

indikator pada teori genetik dan 

sosial diharapkan juga bisa 

dipertimbangkan lagi untuk memilih 

pemimpin selanjutnya supaya dapat 

menjadi pembanding antara 

pemimpin yang berasal dari teori 

ekologis yang sedang terjadi pada 

saat ini dengan pemimpin yang 

berasal dari teori genetik dan sosial 

untuk menjadi pemimpin dimasa 

akan datang, supaya dapat terlihat 

teori mana yang sangat cocok untuk 

dijadikan seornag pemimpin. 

2. Pada indikator variabel kinerja 

pegawai yang lain seperti indikator 

keluaran, hasil, manfaat dan 



dampak juga dapat diperhatikan 

lagi oleh para pegawai dalam 

melaksanakan kinerja pegawai 

dalam melayani masyarakat desa. 

Hal ini juga dapat menjadi 

perhaitan bagi kepala desa dalam 

melaksanakan kepemimpinan yang 

memiliki hubungan dengan kinerja 

para pegawai. 

3. Diharapkan kepada kepala desa 

untuk dapat lebih meningkatkan 

hubungan yang telah terjadi antara 

kepemiminan kepala desa dengan 

kinerja pegawai yang dapat 

berakibat pada pemberian pelayana 

kepada masyarakat. Jika kinerja 

kinerja yang diberikan oleh para 

pegawai kantor desa baik maka 

pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat juga akan baik.  
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