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Abstrak 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui Kinerja Pegawai Berdasarkan 

Kesetaraan Gender di Kantor Kecamatan  Batu Sopang Kabupaten Paser. 

Penelitian ini mengunakan sampel sebanyak 50 orang dengan menggunakan 

teknik analisis data komparatif Paired Samples T-Test. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa Kinerja Pegawai Berdasarkan Kesetaraan Gender di Kantor 

Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser mempunyai perbedaan dalam kinerja 

yang dihasilkan baik dari segi kinerja terhadap kualitas, kuantitas, dan ketepatan 

waktu serta Kesetaraan Gender terhadap akses, partisipasi, dan kontrol. 

Sedangkan kinerja yang dihitung dalam SPSS Pegawai laki-laki sebanyak 41,83 

dan Pegawai Perempuan sebanyak 43,00. 

 

Kata Kunci : kinerja pegawai berdasarkan kesetaraan gender, Kabupaten Paser. 

 

Pendahuluan  

Peran gender terbentuk melalui berbagai sistem nilai termasuk nilai-nilai adat, 

pendidikan, agama, politik, ekonomi, dan sebagainya. Sebagai hasil bentukan 

sosial, peran gender dapat berubah-ubah dalam waktu, kondisi, dan tempat yang 

berbeda sehingga peran laki-laki dan  perempuan mungkin dapat dipertukarkan.  

Mengurus anak, mencari nafkah, mengerjakan  pekerjaan rumah tangga 

(memasak, mencuci, dan lain-lain) adalah peran yang bisa dilakukan oleh laki-

laki maupun  perempuan,  sehingga  bisa  bertukar  tempat tanpa  menyalahi 

kodrat.  

Dengan  demikian,  pekerjaan-pekerjaan  tersebut  bisa  kita istilahkan sebagai 

peran gender. Jika  peran gender dianggap  sebagai  sesuatu  yang  bisa berubah 

dan  bisa disesuaikan dengan kondisi yang dialami seseorang, maka tidak ada 

alasan lagi  bagi  kita  untuk  menganggap  aneh  seorang  suami  yang  pekerjaan 

sehari-harinya memasak dan mengasuh anak-anaknya, sementara istrinya bekerja 

di luar rumah. Karena di lain waktu dan kondisi, ketika sang suami memilih 

bekerja di luar rumah dan istrinya memilih untuk melakukan tugas-tugas rumah 

tangga, juga bukan hal yang dianggap aneh.Manajemen sumberdaya manusia 

merupakan bagian dari manajemen secara makro yang mengatur manusia atau 

pegawai dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi. 

Sumberdaya manusia merupakan faktor penting bagi setiap organisasi, sebab 
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tanpa sumberdaya manusia tujuan dan sasaran organisasi tidak akan tercapai 

sesuai yang direncanakan. Peranan manusia sebagai sumberdaya alam dalam 

organisasi semakin diyakini kepentinganya, sehingga makin mendorong 

perkembangan ilmu tentang mendayagunakan sumberdaya manusia tersebut agar 

tercapai secara optimal. Keberhasilan dan kesuksesan kinerja suatu organisasi 

ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya.  

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 

yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa pengembangan karier Aparatur 

Sipil Negara dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kerja, dan 

kebutuhan instansi pemerintah, yang dilakukan dengan mempertimbangkan 

integritas dan moralitas.  Sebuah kata kunci dari subtansi Undang-undang 

Aparatur Sipil Negara ini adalah “kinerja”. Inilah yang harus menjadi benang 

merah dari keseluruhan fungsi dalam manajemen sumberdaya manusia aparatur 

pasca diberlakukannya Undang-undang Aparatur Sipil Negara.  

Dari hasil observasi di kantor kecamatan  Batu Sopang, masyarakat menilai 

bahwa dalam pelayanan ke masyarakat pegawai laki-laki lebih baik pekerjaannya 

dibandingkan wanita. Karena laki-laki dinilai lebih tanggap dalam menghadapi 

masalah pekerjaannya. Padahal dari asumsi tersebut faktanya juga bisa terbalik 

karena dapat kita lihat bahwa kenyataannya wanita sudah lebih dihargai dengan 

penyerataan derajat dan pemberian kerja yang hampir sama dengan laki-laki 

sebagai tenaga kerja di lingkungannya. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh 

wanita dalam memerintah adalah wanita akan lebih mengutarakan perintah 

mereka dengan kata-kata yang lebih halus dan lebih mudah diterima berbeda 

dengan laki-laki mereka cenderung lebih tegas dalam memberikan sebuah 

perintah disebabkan oleh sifat laki-laki yang tidak suka bertele-tele. Inilah salah 

satu aspek bahwa dalam instansi pemerintahan lebih cenderung memilih wanita 

dalam mengatai masalah komunikasi dengan pegawai lainya. Masalah yang 

kemudian timbul ialah apakah kinerja laki-laki atau perempuan lebih baik atau 

sebaliknya, berdasarkan kesetaraan gender menjadi permasalahan yang menarik 

untuk di teliti oleh penulis. Sehubungan dengan hal itu maka penulis mengambil 

penelitian lebih jauh terhadap “Kinerja Pegawai Berdasarkan Kesetaraan 

Gender di Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser”. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Kinerja Pegawai 

Pengertian Kinerja, kinerja dalam organisasi merupakan jawaban jawaban 

dari berhasil atau tidaknya tujuan organisai yang telah ditetapkan. Para atasan 

atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala 

sesuatu serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya 

kinerja telah merosot sehingga perusahaan/instansi menghadapi krisis yang serius. 

Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-

tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. Kata dalam bahasa Indonesia dari 
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kata dasar “kerja” yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula 

berarti hasil kerja. (Notoatmodjo, 2003).  

Menurut Mangkunegara (2000) Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang di capai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Menurut Nawawi (2007:234) Kinerja merupakan suatu pencapaian 

persyaratan pekerjaan tertentu yang ahkirnya secara langsung dapat tercermin dari 

keluaran yang dihasilkan untuk itu. Mengistilahkan kinerja sebagai karya, yaitu 

suatu hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat fisik maupun non-

fisik.  

 

Kinerja 

Pengertian kinerja dalam Kamus Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa kinerja 

berarti : (1) Suatu yang dicapai, (2) Prestasi yang diperlihatkan (3) Kemampuan 

kerja. Berdasarkan pengertian tersebut. Dapat dikemukakan bahwa kinerja dapat 

dilihat dari dimensi yang berbeda. Menurut Mangkunegara (2000) Kinerja 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang di capai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya.  

Menurut Prawirosentoro (2009:2) mengatakan bahwa performace adalah hasil 

kerja yang dapat di capai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi, sesuai dengan wewenang tanggung jawab masing-masing, dalam 

rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika.  Untuk mengetahui 

hasil kerja yang dicapai dan yang telah di kerjakan oleh setiap pegawai negeri 

sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 

Menurut As’asd (1995), pengertian kinerja atau job performance ialah hasil 

yang dicapai oleh seseorang menuntut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan itu. 

Menurut (Inu Kencana 1965) kinerja (job performance) adalah kesuksesan 

seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 

 

Pegawai Negeri Sipil 

Aparatur pemerintah atau sering disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

mempunyai dua pengertian. Yang pertama berarti pekerja atau profesi dan yang 

kedua berarti pengabdian (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004). Sebagai pekerja atau 

profesi, seseorang yang menjabat sebagai pegawai negeri sipil haruslah memiliki 

profesionalitas yang tingi dengan pengetahuan dan keterampilan sebagai 

pengabdian, seorang pegawai negeri sipil haruslah mendahulukan kepentingan 

umum, bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, kelompok dan 

golongannya. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 pasal 1 

ayat 3 Pegawai Negeri Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja 
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yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengertian 

Pegawai menurut pasal 1 ayat 2 Nomor 5 tahun 2014 tentang Pegawai Aparatur 

Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 

tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan undang-undang. Dari 

beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pegawai adalah orang yang 

mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik untuk diri sendiri maupun orang 

lain dengan menerima imbalan.  

 

Pegawai Honorer 

Honorer adalah yang dijadikan anggota khusus oleh suatu perkumpulan 

karena besarnya jasa orang tersebut. Istilah anggota honorer merupakan ungkapan 

resmi dalam Bahasa Indonesia. Kata honorer berasal dari kata benda yaitu honor, 

honor berarti upah. Oleh karena itu honorer bisa diartikan dengan seseorang yang 

mencari nafkah. Berdasarkan dari kata honorium bermakna upah sebagai imbalan 

jasa untuk orang tersebut dan nominalnya adalah diluar. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang 

Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, tenaga honorer adalah seseorang 

yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam 

pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau 

yang penghasilannya menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pejabat pembina kepegawaian 

adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan 

pegawai negeri sipil di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Dan pejabat lain dalam pemerintahan adalah sekretaris jenderal, 

sekretaris daerah, kepala dinas, kepala BKD, dan pimpinan unit organisasi 

pemerintah yang diberi wewenang otorisasi dalam mengelola APBN/APBD. 

Penghasilan tenaga honorer dari APBN/APBD adalah penghasilan pokok yang 

secara tegas tercantum dalam alokasi belanja/upah pada APBN/APBD. Sementara 

itu yang dimaksud dengan Instansi pemerintah adalah : 

1. Instansi pemerintah pusat yang organisasinya ditetapkan dengan peraturan 

presiden atau PPK setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang 

bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara. 

2. Instansi pemerintah daerah yang organisasi atau perangkat daerahnya 

ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan pedoman yang diatur dalam 

peraturan pemerintah. 

Dalam peraturan pemerintah ini Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 

Milik Daerah, Koperasi Pegawai, Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia, 

yayasan, desa, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Dewan Kerajinan Nasional, 

Dharma Wanita, Palang Merah Indonesia dan sebagainya yang sejenis, tidak 

termasuk pengertian instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah. 
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Indikator Kinerja 

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individual ada lima 

indikator, yaitu (Robbins, 2006:260) :  

1. Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan 

dan kemampuan karyawan.  

2. Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.  

3. Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu 

yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.  

4. Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, 

uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil 

dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.  

5. Kemandirian. Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat 

menjalankan fungsi kerjanya komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat 

dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung 

jawab karyawan terhadap kantor. 

 

Kesetaraan gender 

Kesetaraan gender adalah suatu kondisis diamana semua manusia (baik laki-

laki maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan personal mereka 

dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh stereotype, peran gender yang 

kaku.  Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, 

tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah 

mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan (Unesco, 2007). Kesetaraan 

Gender merupakan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. 

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan 

untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar 

mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, 

sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional 

(hankamnas) serta kesamaan dalam menikamati hasil pembangunan. 

Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi 

antara laki-laki dan perempuan dengan memiliki akses, kesempatan 

berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang 

setara dan adil dari pembangunan. 
Mengacu pada pendapat Mansour Faqih, Gender adalah suatu sifat yang 

melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial 

maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, 

emosional, dan sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, 

perkasa, dan tidak boleh menangis. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-

sifat yang dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat tersebut dapat terjadi 

dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat yang lain, juga perubahan 
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tersebut bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Semua hal 

yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa bisa 

berubah, baik itu waktu maupun kelas.  

 

 Kesetaraan  
Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Jadi, kesetaraan juga dapat 

disebut kesederajatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sederajat 

artinya sama tingkatan (kedudukan, pangkat). Dengan demikian, kesetaraan atau 

kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yan sama, kedudukan yang sama, 

tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain.  

Berbeda halnya dengan keadilan gender merupakan  keadilan pendistribusian 

manfaat dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki. Konsep yang mengenali 

adanya perbedaan kebutuhan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, yang 

harus diidentifikasi dan diatasi dengan cara memperbaiki ketidakseimbangan 

antara jenis kelamin. Masalah gender muncul bila ditemukan perbedaan hak, 

peran dan tanggung jawab karena adanya nilai-nilai sosial budaya yang tidak 

menguntungkan salah satu jenis kelamin (lazimnya perempuan). 

Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, 

persamaan hak dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Implikasi 

selanjutnya adalah perlunya jaminan akan hak-hak itu agar setiap manusia bisa 

merealisasikan serta perlunya merumuskan sejumlah kewajiban-kewajiban 

agar semua bisa melaksanakan agar tercipta tertib kehidupan. Berkaitan 

dengan dua konsep di atas, maka dalam keragaman diperlukan adanya 

kesetaraan atau kesederajatan. Artinya, meskipun individu maupun 

masyarakat adalah beragam dan berbeda-beda, tetapi mereka memiliki dan 

diakui akan kedudukan, hak-hak dan kewajiban yang sama sebagai sesama 

baik dalam kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan. Terlebih lagi dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, jaminan atau kedudukan, hak  dan 

kewajiban yang sama dari berbagai ragam masyarakat di dalamnya amat 

diperlukan. 

 

Gender 

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, berarti jenis kelamin. Dalam 

Webster’s New World, gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara 

laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”. Disadari bahwa 

isu gender merupakan isu bagi masyarakat, sehingga menimbulkan berbagi 

tafsiran dan respons yang tidak proposional tentang gender. Salah satu faktor 

yang mempengaruhinya adalah bermacam-macam tafsiran tentang pengertian 

gender. 

Secara terminologis, gender bisa didefiniskan sebagai harapan-harapan 

budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender dipandang sebagai suatu 

konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan 
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karakeristik emosional anatara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam 

masyarakat.Dipahami bahwa gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar 

untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi 

kondidi dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor 

nonbiologis lainnya.(Alfian Rokhmansyah, 2016:1). 

 Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi laki-laki dan 

perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing (Zainuddin, 2006:1).  

 

Indikator Kesetaraan Gender 

         Terwujudnya kesetaraan gener ditandai dengan tidak adanya diskriminasi 

antara perempuan dan laki-laki, dan demikinlah mereka memiliki akses, 

kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat 

yang setara dan adil dari pembangunan. Adapun indikator kesetaraan gender 

menurut Nugroho Dwidjowojoto (2007) antara lain : 

1. Akses 

    Yang dimaksud dengan akses adalah peluang atau kesempatan dalam 

memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan 

bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-

laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya yang akan dibuat. 

2. Partisipasi 

    Partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok 

dalam kegiatan dan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini perempuan dan 

laki-laki apakah memilki peran yang sama dalam pengambilan keputusan. 

3. Kontrol 

    Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil 

keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan dapat mengambil keputusan 

didominasi oleh gender tertentu atau tidak. 

4. Manfaat  

    Manfaat adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan 

yang diambil dapat memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan 

laki-laki atau sebaliknya. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Karena 

metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah menjadi tradisi sebagai 

metode untuk penelitian. sudah cukup lama digunakan sehingga sudah menjadi 

tradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode 

positivistik karena belandaskan pada filsafat positivisme. Metode penelitian 

kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan penelitian komparatif.  

Dalam penelitian ini penulis ingin membandingkan kinerja pegawai 

berdasarkan kesetaraan gender di Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten 

Paser dengan melakukan studi komparasi. Penelitian komparatif diarahkan untuk 

mengetahui apakah antara dua atau lebih dari dua kelompok ada perbedaan dalam 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 6, Nomor 1,  2018: 95-104 

 

 

102 

aspek atau variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak ada pengkontrolan 

variabel, maupun manipulasi atau perlakuan dari penulis. Penelitian dilakukan 

secara alamiah, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan instrument 

yang bersifat mengukur. Hasilnya dianalisis secara statistik untuk mencari 

perbedaan diantara variable-variabel yang diteliti. 

Tempat penelitian atau wilayah penelitian dilakukan pada Kantor 

Kecamatan Batu Sopang di Jalan Negara Kuaro di Kecamatan Batu Sopang 

Kabupaten Paser. Pelaksanaan proses penelitian diperkirakan selama 12 bulan 

yang dimulai pada bulan Januari 2017 dan diperkirakan selesai pada bulan 

Desember 2017. Populasi pada penelitian ini adalah pegawai Kantor Kecamatan 

Batu Sopang Kabupaten Paser sebanyak 50 orang yang terdiri dari 38 orang laki-

laki dan 12 orang wanita.  Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data 

dan informasi yang akurat dalam penelitian ini,  penulis menggunakan beberapa 

teknik  pengumpulan data, yaitu sebagai berikut: Penelitian kepustakaan, 

observasi, kuesioner/angket dan dokumentasi.  

Alat pengukuran data dalam penelitian ini berskala ordinal karena 

pengambilan data yang dilakukan melalui survey kepada responden menggunakan 

skala likert. Penelitian ini menggunakan teknik statistik inferensial, dimana bahwa 

statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Penelitian ini 

menggunakan teknik statistik inferensial, dimana menurut Sugiyono (2016: 255) 

bahwa statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini 

akan cocok digunakan bila sampel di ambil dari populasi yang jelas, dan teknik 

pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Statistik juga 

disebut probabilitas, karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi 

berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang (probability).  

Hasil Penelitian  

Data yang telah diperoleh dalam setiap jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan, maka setiap jawaban diberikan skor 1,2,3,4 dan 5. 

Sedangkan untuk mengetahui apakah skor responden termasuk katagori sangat 

tinggi, tinggi, sedang, rendah atau sangat rendah terlebih dahulu ditentukan kelas 

katagorinya 

  Analisis Komparatif  Dua Sampel Berkorelasi (Paired Samples T-

Test). Analisis ini digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel 

yaitu antara variabel Kinerja Pegawai (X) dengan Kesetaraan Gender (Y) di 

Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser. 

Untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah peneliti ajukan tersebut dapat 

diterima atau tidak, maka dilakukan pengujian sebagai berikut ini. 

Analisis yang mengetahui hasil dari paired statistic, Penelitian ini 

menggunakan sampel yang berjumlah n1 = 38 org , n2 = 12 org.  Bila rata-rata 
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untuk  X = 41,83 ; Y = 43 serta standar deviasi (Sx) = 11,6 dan (Sy) = 5,32. Dari 

paired samples test di atas dapat dianalisis. 

Hipotesis untuk kasus ini : 

 Ho : Tidak Ada Perbedaan Kinerja Pegawai Berdasarkan Kesetaraan   

Gender  di Kantor  Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser.  

 H1   : Ada Perbedaan Kinerja Pegawai Berdasarkan Kesetaraan Gender di 

Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser. 

Hasil dari rata-rata kinerja pegawai laki-laki adalah 42 dan rata-rata 

kinerja pegawai perempuan adalah 43 dapat dikatakan bahwa ada perbedaan 

kinerja pegawai berdasarkan kesetaraan gender di Kantor Kecamatan Batu 

Sopang Kabupaten Paser. pegawai perempuan lebih baik kinerjanya dibandingkan 

kinerja pegawai laki-laki. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab diantaranya diatas dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Analisis variabel secara keseluruhan menyatakan bahwa varibel Kinerja 

Pegawai dan Kesetaraan Gender di Kantor Kecamatan Batu Sopang 

Kabupaten Paser adalah Dimana nilai -thitung diperoleh dari tabel paired 

samples test sebesar = -,326 sedangkan  ttabel = 2,201  

2.  Dengan menggunakan analisis paired statistics dapat mengetahui hasil dari 

hipotesis perbedaan kinerja pegawai antara laki-laki dan perempuan di 

Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser. 

      3.  Berdasarkan hasil perbandingan thitung dan ttabel .  Ternyata ttabel = 2,201 > 

thitung  = -,326 maka Ho ditolak. Keputusannya : Ada perbedaan Kinerja 

Pegawai Berdasarkan Kesetaraan Gender di Kantor Kecamatan Batu 

Sopang Kabupaten Paser. Berdasarkan Kuesioner di Kantor Kecamatan 

Batu Sopang Kabupaten Paser yang telah di jumlahkan lalu di rata-

ratakan untuk pegawai laki-laki sebanyak 42 dan pegawai perempuan 

sebanyak 43. Walaupun berbeda tipis akan tetapi ketika dilihat dari rata-

ratanya, Pegawai Perempuan lebih unggul kinerjanya di bandingkan 

Pegawai Laki-laki.   
Sedangkan saran yang ingin penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Pegawai Laki-laki maupun Perempuan di kecamatan Batu Sopang 

mempunyai 

2. penurunan kinerja yang diharapkan seluruh pegawai dapat 

mempertahankan 

3. Kinerja dan menghindari penurunan kinerja. 

4. Perlunya melakukan peningkatan kinerja pada Kantor Kecamatan Batu 

Sopang Kabupaten Paser dan mempunyai latar belakang tentang kinerja 

yang sama dan semakin meningkat bukan semakin menurun. 

5. Kinerja sangat dibutuhkan dalam setiap kantor oleh karena itu sangat 

diharapkan tidak keluar dari SOP dan mampu mempunyai rasa ingin 
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merubahkan sistem atau prinsip yang tidak sesuai dengan peraturan yang   

sudah diterapkan serta meningkatkan kinerja agar mampu memperbaiki 

kesolitan dalam kantor tersebut dan mendapatkan hasil yang semaksimal 

mungkin.  

6. Dari penelitian ini dapat diketahui secara jelas bahwa kinerja yang 

dihasilkan diharapkan mampu menjadi apa yang diharapan dan bisa 

berjalan dengan sebaik mungkin.  
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