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ABSTRAK 

Tujuan Penelitian ini adalah Ingin Mengetahui Gambaran Kinerja Pegawai desa Bukit 

Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun melalui lima faktor utama kinerja meliputi kualitas, 

kuantitas, kerjasama, ketepatan dan kreativitas Barcal (1999:87). Kulitas yaitu tingkat 

sejauhmana hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang 

diharapkan oleh perusahaan. Kuantitas yaitu pencapaian target kerja dalam bidangnya yang 

menghasilkan rupiah, jumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan. Kerjasama yaitu 

merupakan tingkat sejauh mana seseorang pegawai dapat melaksanakan fungsi pekerjaan dengan 

kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat menjalin hubungan baik antara sesama pegawai 

dan atasan, sedangkan ketepatan yaitu tingkat sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada 

waktu yang dikehendaki dengan memperhatikan koordinasi output orang lain serta waktu yang 

tersedia untuk kegiatan lain atau dengan kata lain ketepatan merupakan efektipitas dan efesiensi 

kerja pada pegawai dan kreativitas yaitu tingkat sejauhmana penggunaan sumberdaya manusia 

atau kemampuan pegawai untuk menciptakan banyak inovasi atau hal baru dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan. Untuk mendapatkan hasil yang objektif dalam penelitian ini, maka data yang 

didapatkan di lapangan akan dianalisa menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang 

melakukan analisis data dan informasi yang diperoleh dengan cara membandingkannya dengan 

tiori-teori yang dilakukan sebagai acuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun 

metode pengumpulan data terdiri dari : 1. Penelitian kepustakaan, 2. Penelitian lapangan yang 

meliputi 3 cara yaitu : a. Kuisioner, b. Observasi, c. Dokumentasi. Secara keseluruhan aspek 

Kinerja  Pegawai kantor Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun secara rata-rata 

memiliki angka sebesar 136,98 yang artinya bahwa kinerja dari pegawai Desa Kecamatan 

Pelawan Kabupaten Sarolangun kinerjanya adalah baik. 

Kata Kunci : Kinerja Pegawai Desa 

 

 

 



 
 

Latar Belakang 

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan 

perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar 

terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat  

berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa 

merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. 

Dalam rangka kelancaran implementasi UU No 6 Tahun 2015 tentang desa No. 1, 

2, 3, 4, 5 pada tahun 2015. Permendesa membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat 

desa, mulai dari penetapan kewenangan local, penyelenggaraan musdes, pendirian BUM 

desa dan unit-unit usahanya pendamping desa di tingkat local sampai pusat, dan 

penggunaan dana desa sesuai perioritas kebutuhannya. 

Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara 

sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, 

bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah (Juliantara, 2005: 18). 

Tabel 1.1 

Program KerjaJangka Pendek dan Jangka Panjang 

Desa Bukit Periode 2012-2016 

No 
Bidang 

Aspek 
Jenis Pembangunan 

Katagori Realisasi 

Ket 
Fisik 

Non 

Fisik 
Sudah 

Belu

m 

1 Iftek Pelatihan Buta Aksara  ✓   ✓  2013 

2 Politik Sosialisasi Pilkada   ✓  ✓   2016 

3 Ekonomi Pelatihan Kerja 

Masyarakat 

 ✓   ✓  2016 

  Pembentukan Koperasi 

Desa 

 ✓   ✓  2014 

4 Budaya Membentuk Grub 

Kesenian 

 ✓   ✓  2013 

5 Hamkam Pembentukan Hansip 

Kampung 

 ✓  ✓   2012 

  Pembentukan Pengurus 

Kepemudaan 

 ✓  ✓   2012 



 
 

  Pembentukan Piket 

Ronda Malam 

 ✓  ✓   2012 

6 Infrastru

ktur 

Membuat Sarana Olaraga 

Masyarakat 

✓   ✓   2012 

  Pengaspalan Jalan Desa ✓   ✓   2015 

  Pembangunan Tempat 

Pembuangan Sampah 

Desa 

✓    ✓  2016 

7 Pertanian Pembangunan Jalan 

Utama Produksi 

✓   ✓   2012 

  Penyuluhan Pertanian  ✓  ✓   2012 

8 Keagama

an 

Pembentukan Pengurus 

Masjid 

 ✓  ✓   2012 

  Peringatan Hari Besar 

Islam 

 ✓  ✓   2012 

  Pengajian Akbar  ✓  ✓   2012 

Gambar Tabel 1.1 (Observasi Penulis 08 Desember 2016) 

Berdasarkan tabel program kerja diatas,Bahwa program pada umumnya telah 

terealisasi. Akan tetapi masih banyak memerlukan pembenahan-pembenahan.  

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis menganggap penting dan tertarik 

untuk menjadi bahan penelitian, dengan judul “Analisis Kinerja Pegawai Desa Bukit 

Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun”. 

Rumusan Masalah 

Kinerja yang baik dari setiap individu sangat diperlukan karena dapat berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan.Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pimpinan 

manajemen organisasi dalam mendukung kelancaran kinerja karyawannya adalah dengan 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan bagi karyawan serta meningkatkan Kualitas, Kuantitas, 

Kerjasama, Ketepatan dan Kreativitas karyawan sesuai dengan pendapat Bacal (1999).  

Dari uraian diatas maka yang menjadi masalah penelitian (research problem) pada penelitian ini 

adalah “Bagaimana Kinerja Pegawai Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun ?”. 

 

 



 
 

Tujuan Penelitian 

a. Ingin Mengetahui Gambaran Kinerja Pegawai desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten 

Sarolangun 

b. Ingin menganalisas Kinerja Pegawai desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten 

Sarolangun 

Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang mengarah 

pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menggeluti bidang kajian ilmu 

pemerintahan. 

b. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintahan Daerah atau Dinas Instansi terkait, serta 

Pemerintahan Desa sendiri di dalam mengevaluasi keberhasilan serta kendala-kendala 

yang dihadapi untuk pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat di masa-

masa mendatang. 

 

Metode Penelitian 

a. Rancangan  Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode survei. Metode survei merupakan 

metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tulisan. Metode ini 

dilakukan dengan cara kontak atau hubungan antara peneliti dengan subyek penelitian untuk 

memperoleh data yang diperlukan yaitu data deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan 

sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan, kemudian memeriksa 

sebab-sebab dari suatu gejala yang timbul pada saat tersebut. Dalam hal ini membatasi ruang 

lingkup penelitian yaitu pada penelitian kinerja pegawai Desa Kecamatan Pelawan Kabupaten 

Sarolangun.  

Populasi dan Sampel 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghiting ataupun 

pengukuran,kuantitatif dan karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lenkap dan 

jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya (Sudjana, 1992; 6) berdasarkan uraian diatas, maka 

populasinya adalah jumlah pegawai yang ada pada Desa Kecamatan Pelawan Kabupaten 



 
 

Sarolangunyang berjumlah 34 orang. Arikunto (2005; 117)  mengemukakan bahwa apabila 

populasinya kurang dari 100 responden maka seluruh populasi dijadikan sampel dan apabila 

jumlah populasinya lebih dari 100 responden maka sampelnya diambil 10%, 15% dan 20% dari 

jumlah populasi. Jadi sampel dalam penelitian ini  sebanyak 34 reponden,  sehingga penelitian 

ini merupakan penelitian sensus.  

Metode Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data dilakukan dengan metode : 

a. Studi Kepustakaaan ( Library Research ) 

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk data sekunder: 

pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur-literatur 

yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. 

b. Studi Lapangan ( Field Research ) 

Untuk memperoleh data, penulis berkunjung ke Desa Kecamatan Pelawan Kabupaten 

Sarolangunsebagai objek penelitian. Adapun teknik pengambilan data yang dilakukan 

adalah : 

• Wawancara 

Dalam pengambilan data ini penulis mewawancarai pimpinan ataupun kepala 

seksi personalia dan umum pada Desa Kecamatan Pelawan Kabupaten 

Sarolangununtuk mendapatkan data yang diperlukan. 

• Quesioner 

Memberikan daftar pertanyaan (questioner) kepada pimpinan ataupun kepala 

seksi yang ada pada Desa Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangundan 

meminta untuk mengisi setiap pertanyaan. 

Analisis Data  

 Instrument penelitian ini dengan menggunakan skala likert, skla likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok fenomena social. Dengan skala 

likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indicator variabel pada penelitian. 

Kemudian indicator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument 

yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. ( Sugiono, 2006 hal 86). Caranya yaitu dengan 

memberikan nilai dari setiap pertanyaan yang diberikan dalam daftar pertanyaan atau kuesioner. 

Penelitian ini di lakukan dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian lapangan 

seperti : observasi, wawancara, kuisioner dan studi pustaka. Yang semuanya diolah derngan 

menggunakan computer dan data yang telah diperoleh dari perusahaan khususnya untuk 



 
 

kuisioner, datanya diolah dengan menggunakan skala Likert yang pengerjaannya dilakukan 

dengan menggunakan tabulasi data yang disusun berdasarkan banyaknya pertanyaann yang 

terdapat dalam kuisioner. Adapun langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut: 

 Jawaban atas kuisioner terdiri dari 5 (lima) kriteria sebagai berikut : 

a. Skor 5   =   Sangat Setuju (SB) 

b. Skor 4   =   Setuju (S) 

c. Skor 3   =   Kurang Setuju (KS) 

d. Skor 2   =   Tidak Setuju (TS) 

e. Skor 1   =   Sangat tidak Setuju (STS) 

Selanjutnya analisis dilanjutkan dengan menggunakan analisis tabulasi sederhana dengan 

perhitungan dan rata-rata terbobot yaitu sebagai berikut:: 

P  =
𝑓i

∑𝑓i
 

Keterangan :  

P        =  Persentase responden yang memilih kategori tertentu 

 fi=  Jumlah responden yang memilih kategori tertentu 

 ∑𝑓i=  Banyaknya jumlah responden 

1. Skor Rata-rata 

Setiap jawaban responden atas setiap pertanyaan, diberikan skor dengan cara perhitungan 

skor adalah dengan menjumlahkan seluruh hasil kali nilai masing-masing dibagi dengan 

jumlah total frekuensi, dengan rumus sebagai berikut : 

X =  
∑𝑓𝑖 .𝑤𝑖

∑𝑓𝑖
 

Keterangan : 

 X =  Rata-rata bobot 

 fi =  frekuensi 

 wi =  skor 

            ∑fi       = jumlah frekuensi 

2. Menentukan rentang skala dengan menggunakan rumus : 



 
 

            n(m-1) 

RS = ---------------- 

                m 

           34 ( 5-1 ) 

RS = ---------------- 

                5 

              136 

RS = ---------------- 

                5 

RS = 27,2  

 

Keterangan Rentang Skala  

• 34,00 – 61,20  :  Sangat Tidak Baik (STB) 

• 61,30 – 88,50  :  Tidak Baik (TB) 

• 88,60 – 115,80 :  Sedang (S) 

• 115,9 – 143,10 :  Baik (B) 

• 143,20 – 170,40 :  Sangat Baik (SB) 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Data Tabulasi Kualitas 

 

No 

 

Pernyataan 

 

 

w 

SS S KS TS STS  

Jml 

Jml 

fw 

 

Katagor

i 

5 4 3 2 1 

 

1 

Karyawan  

memiliki keteli 

tian dan selalu 

mengoreksi 

serta 

memperbaiki 

pekerjaan nya 

hingga benar. 

f 15 10 7 2 0 34  

140 

 

Baik fw 75 40 21 4 0 140 

 

P 

(%) 

 

44,11 

 

29,4

1 

 

20,5

9 

 

5,8

8 

 

0 

 

100 

 Karyawan selalu 

rapi dalam 

segala bentuk 

f 19 8 7 0 0 34   

Sangat Fw 95 32 21 0 0 148 



 
 

2 pekerjaanya 

sehingga 

menghasilkan 

pekerjaan yang 

sempurna 

 

 

P 

%) 

 

55,88 

 

23.5

3 

 

20,5

9 

 

0 

 

0 

 

100 

148 Baik 

 

3 

Karyawan 

memiliki skill 

yang baik dalam 

menyelesa i 

kan pekerjaanya 

f 18 8 7 1 0 34  

145 

 

Sangat 

Baik 

fw 90 32 21 2 0 145 

  P 

(%) 

2,94 23,5

3 

20,5

9 

2,9

4 

0 100 

Rata-Rata  144.

3 

Sangat 

Baik 

Sumber : Hasil Olahan Data ( Tahun 2017) 

 Berdasarkan tabel diatas, tergambar bahwa untuk pernyataan pertama dari faktor kualitas 

responden banyak memilih sangat setuju (SS) sebanyak 15 responden  atau  44,11%  dari 

keseluruhan responden. Dari pernyataan pertama dari faktor kualitas nilai  yang diperoleh 

dari hasil perhitungan adalah sebesar 140 yang artinya angka tersebut masuk dalam katagori 

baik. Begitu juga dengan pernyataan kedua dari faktor kualitas, responden banyak memilih 

pada bobot sangat setuju (SS) sebanyak 19 responden atau 55,88%  dari keseluruhan 

responden. Dari pernyataan kedua dari faktor kualitas nilai yang diperoleh dari hasil 

perhitungan adalah sebesar 148 yang artinya angka tersebut masuk dalam katagori Sangat 

baik. Untuk pernyataan ketiga dari faktor kualitas yang  banyak memilih pilhan bobot sangat 

setuju (SS) sebanyak 18 responden atau 52,94% dari keseluruhan responden yang memilih. 

Dari pernyataan ketiga dari faktor kualitas nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan adalah 

sebesar 145 yang artinya angka tersebut masuk dalam katagori sangat baik 

Bila dilihat secara keseluruhan dari faktor kualitas maka nilai rata-rata dari ketiga pernyataan 

diperoleh hasil sebesar 144,3 yang artinya bahwa faktor kualitas ini adalah sangat baik. 

 



 
 

Faktor Kuantitas  

 Untuk mengetahui seberapa besar nilai faktor kuantitas terhadap kinerja pegawai pada 

Desa Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel  Data Tabulasi Kuantitas 

Sumber : Hasil Olahan Data ( Tahun 2017) 

 Berdasarkan tabel diatas, tergambar bahwa untuk pernyataan pertama dari faktor 

kuantitas responden banyak memilih sangat setuju (SS) sebanyak 13 responden atau 38,24%  

dari keseluruhan responden. Dari pernyataan pertama dari faktor kualitas nlai yang diperoleh 

dari hasil perhitungan adalah sebesar 134 yang artinya angka tersebut masuk dalam katagori 

 

No 

 

Pernyataan 

 

w 

SS S KS TS STS  

Jumlah 

Total 

Fw 

 

Katagori 5 4 3 2 1 

1 Karyawan 

mampu 

mencapai target 

dari pekerjaan 

yang diberikan. 

f 13 10 7 4 0 34  

134 

 

 

 

Baik fw 65 40 21 8 0 134 

P(%) 38,24 29,41 20,59 11,76 0 100 

2 Karyawan 

memiliki 

kemampuan 

untuk 

melaksanakan 

tugas diluar dari 

pekerjaan 

rutinnya 

f 17 7 10 0 0 34 

 

 

 

143 

 

 

 

Baik 

fw 85 28 30 0 0 143 

P 

(%) 

 

50 

 

20,59 

 

29,41 

 

0 

 

0 

 

100 

3 Peralatan yang 

digunakan untuk 

menyelesaikan 

pekerjaan sesuai 

dengan yang 

dibutuhkan. 

f 20 6 6 2 0 34  

 

146 

 

 

Sangat 

Baik 

fw 100 24 18 4 0 146 

P 

(%) 

 

58,82 

 

17,65 

 

17,65 

 

5,88 

 

0 

 

100 

Rata – Rata  141 Baik 



 
 

baik. Begitu juga dengan pernyataan kedua dari faktor kuantitas, responden yang banyak 

memilih pada bobot sangat setuju (SS) sebanyak 17 responden atau 50 % dari keseluruhan 

responden. Dari pernyataan kedua dari faktor kualitas nilai yang diperoleh dari hasil 

perhitungan adalah sebesar 143 yang artinya angka tersebut masuk dalam katagori Sangat 

baik. Untuk pernyataan ketiga dari faktor kuantitas yang  banyak memilih pilhan bobot 

sangat setuju (SS) sebanyak 20 responden atau 58,82% dari keseluruhan responden yang 

memilih. Dari pernyataan ketiga dari faktor kuantitas nilai yang diperoleh dari hasil 

perhitungan adalah sebesar 146 yang artinya angka tersebut masuk dalam katagori sangat 

baik 

Bila dilihat secara keseluruhan dari faktor kuantitas maka nilai rata-rata dari ketiga 

pernyataan diperoleh hasil sebesar 141 yang artinya bahwa faktor kuantitas ini adalah  baik. 

5.3.3. Faktor Kerjasama   

Untuk mengetahui seberapa besar nilai faktor kerjasama dari kinerja pegawai Desa 

Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel Data Tabulasi Kerjasama 

 

No 

 

Pernyataan 

 

W 

SS S KS TS STS  

Jumlah 

Total 

fw 

 

Katagori 5 4 3 2 1 

1 Peralatan yang 

digunakan untuk 

menyelesaikan 

pekerjaan sesuai 

dengan yang 

dibutuhkan 

F 19 7 5 3 0 34  

 

144 

 

 

Sangat 

baik 

Fw 95 28 15 6 0 144 

P 

(%) 

55,88 20,59 14,71 8,82 0 100 

2 Karyawan 

mampu 

bekerjasama 

dengan atasan 

F 16 9 4 5 0 34  

138 

 

 Fw 80 36 12 10 0 138 



 
 

Sumber : Hasil Olahan Data ( Tahun 2017) 

Berdasarkan tabel diatas, tergambar bahwa untuk pernyataan pertama dari faktor kerjasama 

responden banyak memilih sangat setuju (SS) sebanyak 19 responden atau 55,88%  dari 

keseluruhan responden.  Dari pernyataan pertama dari faktor kerjasama nilai yang diperoleh dari 

hasil perhitungan adalah sebesar 144 yang artinya angka tersebut masuk dalam katagori sangat 

baik. Begitu juga dengan pernyataan kedua dari faktor kerjasana, responden yang banyak 

memilih pada bobot sangat setuju (SS) sebanyak 16 responden atau 47,06%  dari keseluruhan 

responden. Dari pernyataan kedua dari faktor kerjasama nilai yang diperoleh dari hasil 

perhitungan adalah sebesar 138 yang artinya angka tersebut masuk dalam katagori  baik. Untuk 

pernyataan ketiga dari faktor kerjasama yang banyak memilih pilhan bobot sangat setuju (SS) 

sebanyak 16 responden atau 47,06% dari keseluruhan responden yang memilih. Dari pernyataan 

ketiga dari faktor kerjasama nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan adalah sebesar 136 yang 

artinya angka tersebut masuk dalam katagori  baik. 

Bila dilihat secara keseluruhan dari faktor kerjasama maka nilai rata-rata dari ketiga 

pernyataan diperoleh hasil sebesar 139,3 yang artinya bahwa faktor kualitas ini adalah  baik. 

 

 

dalam 

menjalankan 

pekerjaan yang 

diberikan 

 

P(%) 

 

47.06 

 

26,47 

 

11,76 

 

14,71 

 

0 

 

100 

 

Baik 

3 Karyawan 

mampu 

bekerjasama 

dengan tim untuk 

pekerjaan 

tertentu. 

F 16 6 8 4 0 34  

136 

 

Baik Fw 80 24 24 8 0 136 

 

 P 

(%) 

 

47,06 

 

17,65 

 

23,53 

 

11,76 

 

0 

 

100 

Rata – Rata  139,3 Baik 



 
 

Faktor Ketepatan    

 Salah satu syarat yang sangat penting untuk melihat kinerja pegawai adalah faktor 

ketepatan. Dengan adanya ketepatan yang dijalankan dalam setiap pekerjaan oleh setiap 

pegawai Desa Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangunselalu dituntut tepat waktu dalam 

segala macam bentuk pekerjaan yang akan dilaksanakan. Untuk mengetahui seberapa besar 

nilai faktor kerjasama terhadap kinerja pegawaiDesa Kecamatan Pelawan Kabupaten 

Sarolangun, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel  Data Tabulasi Ketepatan 

 

No 

 

Pernyataan 

 

W 

SS S KS TS STS  

Jumlah 

Total 

fw 

 

Katagori 5 4 3 2 1 

1 Karyawan mampu 

menyelesaikan 

pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang 

ditentukan 

F 15 7 6 6 0 34  

133 

 

Baik Fw 75 28 18 12 0 133 

P 

(%) 

44,12 20,58 17,65 17,65 0 100 

2 Karyawan selalu 

bekerja tepat pada 

sasaran yang 

diinginkan dan 

tidak keluar dari 

sasaran 

F 13 9 6 6 0 34  

131 

 

Baik Fw 65 36 18 12 0 131 

P 

(%) 

38.23 26,47 17,65 17,65 0 100 

3 Hasil pekerjaan 

yang telah 

dikerjakan oleh 

karyawan selalu 

sesuai dengan yang 

diharapkan 

F 13 8 6 7 0 34  

129 

 

Baik Fw 65 32 18 14 0 129 

P 

(%) 

38,23 23,53 17,65 20,58 0 100 

Rata – Rata  131 Baik 

Sumber : Hasil Olahan Data ( Tahun 2017) 



 
 

Berdasarkan tabel diatas, tergambar bahwa untuk pernyataan pertama dari faktor ketepatan 

responden banyak memilih sangat setuju (SS) sebanyak 15 responden atau 44,12%  dari 

keseluruhan responden. Dari pernyataan pertama dari faktor ketepatan nilai yang diperoleh 

dari hasil perhitungan adalah sebesar 133 yang artinya angka tersebut masuk dalam katagori  

baik. Begitu juga dengan pernyataan kedua dari faktor ketepatan, responden yang banyak 

memilih pada bobot sangat setuju (SS) sebanyak 13 responden atau 38,23% dari keseluruhan 

responden. Dari pernyataan kedua dari faktor ketepatan nilai yang diperoleh dari hasil 

perhitungan adalah sebesar 131 yang artinya angka tersebut masuk dalam katagori baik. 

Untuk pernyataan ketiga dari faktor ketepatan yang banyak memilih pilhan bobot sangat 

setuju (SS) sebanyak 13 responden atau 38,23% dari keseluruhan responden yang memilih. 

Dari pernyataan ketiga dari faktor ketepatan nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan 

adalah sebesar 129 yang artinya angka tersebut masuk dalam katagori  baik. 

Bila dilihat secara keseluruhan dari faktor kretepatan maka nilai rata-rata dari ketiga 

pernyataan diperoleh hasil sebesar 131 yang artinya bahwa faktor kreativitas  ini adalah  

baik. 

Faktor Kreativitas  

 Untuk mengetahui seberapa besar nilai faktor kreativitas terhadap kinerja pegawaiDesa 

Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel Data Tabulasi Kreativitas 

 

No 

 

Pernyataan 

 

w 

SS S KS TS STS  

Jumlah 

Total 

fw 

 

Katagori 5 4 3 2 1 

1 Karyawan selalu 

berupaya untuk 

tidak selalu 

bergantung kepada 

atasan atau teman 

F 13 11 4 6 0 34  

 

131 

 

  

Fw 

 

65 

 

44 

 

12 

 

12 

 

0 

 

133 



 
 

satu tim yang 

sedang 

menjalankan 

pekerjannya. 

 

P 

(%) 

 

38,24 

 

32,35 

 

11,76 

 

17,65 

 

0 

 

100 

 

Baik 

2 Karyawan selalu 

memberikan 

gagasan metode 

baru untuk 

kemajuan dan 

pengembangan di 

dalam 

organisasinya 

F 11 10 7 6 0 34  

 

128 

 

 

Baik 

 

Fw 

 

55 

 

40 

 

21 

 

12 

 

0 

 

128 

 

P 

(%) 

 

32,35 

 

29,41 

 

20,59 

 

17,65 

 

0 

 

100 

3 Dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

karyawan mampu 

mengatasi masalah 

yang terjadi dalam 

pekerjaan dengan 

solusi yang tepat. 

 

F 

 

13 

 

8 

 

9 

 

4 

 

0 

 

34 

 

 

 

129 

 

 

 

Baik 

 

Fw 

 

65 

 

32 

 

24 

 

8 

 

0 

 

129 

P 

(%) 

38,24 23,53 26,47 11,76 0 100 

Rata – Rata  129,3 Baik 

Sumber : Hasil Olahan Data ( Tahun 2017) 

Berdasarkan tabel diatas, tergambar bahwa untuk pernyataan pertama dari faktor kreativitas 

responden banyak memilih sangat setuju (SS) sebanyak 13 responden atau 38,24%  dari 

keseluruhan responden. Dari pernyataan pertama dari faktor kreativitas  nilai yang diperoleh 

dari hasil perhitungan adalah sebesar 131 yang artinya angka tersebut masuk dalam katagori  

baik. Begitu juga dengan pernyataan kedua dari faktor kreativitas , responden yang banyak 

memilih pada bobot sangat setuju (SS) sebanyak 11 responden atau 32,25% dari keseluruhan 

responden. Dari pernyataan kedua dari faktor kreativitas nilai yang diperoleh dari hasil 

perhitungan adalah sebesar 128 yang artinya angka tersebut masuk dalam katagori baik. 

Untuk pernyataan ketiga dari faktor kreativitas yang banyak memilih pilhan bobot sangat 

setuju (SS) sebanyak 13 responden atau 38,24% dari keseluruhan responden yang memilih. 



 
 

Dari pernyataan ketiga dari faktor kerjasama nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan 

adalah sebesar 129 yang artinya angka tersebut masuk dalam katagori  baik 

Bila dilihat secara keseluruhan dari faktor kreativitas maka nilai rata-rata dari ketiga 

pernyataan diperoleh hasil sebesar 129,3 yang artinya bahwa faktor kreativitas  ini adalah  

baik. 

Rekapitulasi dari faktor kinerja pegawai Desa Kecamatan Pelawan Kabupaten 

Sarolangunyang telah dibahas pada bagian yang terdahulu dan rekapitulasi pembahasan dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel RakapitulasiFaktor Kinerja Pegawai Desa Kecamatan Pelawan Kabupaten 

Sarolangun 

No. Dimensi Kerja Nilai Skor Kategori 

1. Kualitas 144,3 Kinerja yang sangat baik 

2. Kuantitas 141 Kinerja yang  baik 

3. Kerjasama 139,3 Kinerja yang baik 

4. Ketepatan 131 Kinerja yang baik 

5. Kreativitas 129,3 Kinerja yang baik 

Rata-rata 136,98 Kinerja yang baik 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti Tahun 2017 

   Bila dilihat dari tabel diatas tergambar bahwa dari kelima faktor kinerja yang dibahas 

berupa faktor kualitas, kuantitas, kerjasama, ketepatan waktu dan kreativitas. Dari hasil 

pehitungan maka nilai skor untuk masing-masing aspek kualitas dengan nilai skornya 144,30, 

kuantitas dengan nilai skornya 141,1, kerjasama dengan nilai skornya 139,3, ketepatan waktu 

dengan nilai skornya 131 dan kreativitas dengan nilai skornya 129,3.  

Dari angka diatas maka secara rata-rata angka yag diperoleh adalah 136,98 dan dari kelima 

faktor diatas maka nilai ketepatan dan kreativitas masih berada dibawah angka rata-rata. Faktor 

kualitas, kuantitas dan kerjasama nilai skornya berada diatas angka rata-rata.  



 
 

Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat diambil 

kesimpulan, yaitu sebagai berikut : 

1. Faktor Kualitas 

Dari hasil perhitungan terhadap faktor kualitas terhadap jawaban responden hasil yang 

diperoleh sebesar144,3 yang artinya faktor kualitas memiliki kinerja yang sangat baik. 

2. Faktor Kuantitas 

Dari hasil perhitungan terhadap faktor kuantitas terhadap jawaban responden hasil yang 

diperoleh sebesar141,1 yang artinya faktor kuantitas memiliki kinerja yang  baik. 

3. Faktor Kerjasama 

Dari hasil perhitungan terhadap faktor kerjasama terhadap jawaban responden hasil yang 

diperoleh sebesar139,3 yang artinya faktor kerjasama memiliki kinerja yang baik. 

4. Faktor Ketepatan 

Dari hasil perhitungan terhadap faktor ketepatan terhadap jawaban responden hasil yang 

diperoleh sebesar131 yang artinya faktor ketepatan memiliki kinerja yang baik. 

5. Faktor Kreativitas 

Dari hasil perhitungan terhadap faktor kreativitas terhadap jawaban responden hasil yang 

diperoleh sebesar129,3 yang artinya faktor kreativitas memiliki kinerja yang  baik. 

6. Secara keseluruhan aspek kinerja  pegawai kantor Desa Bukit Kecamatan Pelawan 

Kabupaten Sarolangun secara rata-rata memiliki angka sebesar 136,98 yang artinya 

bahwa kinerja dari pegawai Desa Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangunkinerjanya 

adalah baik. 

Saran 

Berdasarkan kelima faktor kinerja yang dibahas pada bagian terdahulu maka saran yang 

dapat ditarik sebagai berikut : 

1. Hendaknya didalam penyelesaian pekerjaaan yang menjadi tanggung jawab pegawai 

harus menjadi perhatian pimpinan karena apabila hal ini terus berlangsung akan 

mempengaruhi terhadap penyelesaian pekerjaan berikutnya. Juga perlu ditanamkan 

rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan kepada pegawainya. 



 
 

2. Didalam menyelesakan pekerjaan, pegawaipun perlu diberi kebebasan berinovasi atau 

menggunakan cara/metoda yang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik tanpa 

mengurangi aturan yang berlaku pada institusi tersebut 

3. Untuk faktor kualitas, kuantitas dan kerjasama yang terjadi didalam organisasi 

hendaknya tetap dipertahankan agar hasil kerja pegawai pada pekerjaan berikutnya 

akan semakin baik. 
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