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Abstrak 

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis 

Hubungan Tingkat Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin dengan Efektivitas 

Kerja Pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Latar 

belakang dari penelitian ini adalah menurunnya efektivitas kerja pegawai di 

Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Melihat fenomena 

tersebut, maka penulis mencoba untuk melihat hubungan tingkat pendidikan 

formal dan jenis kelamin sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 

efekivitas kerja pegawai. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Muara 

Wahau Kabupaten Kutai Timur dengan sampel yang berjumlah 59 orang 

menggunakan metode sensus. Selanjutnya, data penelitian diperoleh dengan 

cara observasi, penyebaran kuesioner, dokumentasi dan penelitian 

kepustakaan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi rank 

spearman, analisis korelasi parsial dan analisis korelasi ganda. Setelah 

digunakan rangkaian uji statistik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

tingkat pendidikan formal memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan 

efektivits kerja pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai 

Timur, sedangkan jenis kelamin memiliki hubungan yang signifikan dengan 

efektivitas kerja pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai 

Timur. Secara bersama-sama hubungan tingkat pendidikan formal dan jenis 

kelamin dengan efektivitas kerja pegawai di Kantor Camat Muara Wahau 

Kabupaten Kutai Timur yaitu sebesar 20,6%, yang berarti bahwa sisanya 

79,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

Kata Kunci: tingkat pendidikan formal, efektivitas, kerja. 

 

Pendahuluan 

Sebuah organisasi sangatlah menginginkan terciptanya efisiensi dan 

efektivitas kerja yang optimal, terpeliharanya suasana kerja yang aman, 

nyaman sehingga tidak ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Apabila 

dikaitkan dengan kinerja pegawai, tentunya kinerja yang ingin  dicapai oleh 

pegawai dalam suatu organisasi akan menyangkut kinerja yang berhubungan 
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dengan pelaksanaan tugas demi kemajuan dan perkembangan sebuah 

organisasi. Keberhasilan sebuah organisasi sangat bergantung dari SDM yang 

berkualitas, artinya SDM yang memiliki pendidikan. 

Efektivitas kerja seorang pegawai dapat dilihat dari riwayat 

pekerjaannya, seperti pengalaman dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Pengalaman yang diperoleh seseorang akan membantu dalam memberikan 

pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan yang ditekuninya. 

Seseorang melakukan jenis pekerjaan secara berulang dalam waktu yang cukup 

lama akan membuat dirinya menjadi lebih mengenal dan terampil dalam 

melaksanakan pekerjaan. Dari observasi lapangan yang penulis lakukan di 

Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur terdapat adanya 

penurunan efektivitas kerja. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan perilaku 

pegawai yang sering mengobrol pada saat jam kerja mengakibatkan pekerjaan 

yang seharusnya diselesaikan dalam waktu cepat tidak terselesaikan. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Tingkat Pendidikan Formal 

Idris (2008) mengemukakan bahwa pendidikan adalah serangkaian 

kegiatan komunikasi yang bertujuan, antara manusia dewasa dengan si anak 

didik yang secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka 

memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya, dalam arti 

supaya dapat mengembangkan potensinya semaksimal mungkin, agar menjadi 

manusia dewasa yang bertanggung jawab. Potensi disini ialah potensi fisik, 

emosi, sosial, sikap, moral, pengetahuan, dan keterampilan. 

Dengan demikian pendidikan merupakan usaha yang sengaja secara 

sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan 

kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang 

individu dan sebagai warga negara/masyarakat, dengan memilih isi (materi), 

strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. Pendidikan bukan hanya 

menyampaikan keterampilan yang sudah dikenal, tetapi harus dapat 

meramalkan berbagai jenis keterampilan dan kemahiran yang akan datang, dan 

sekaligus menemukan cara yang tepat dan cepat supaya dapat dikuasai oleh 

anak didik. 

 

Jenis Kelamin 

Menurut Hungu (2007) jenis kelamin (seks) adalah perbedaan antara  

perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang itu dilahirkan. 

Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat 

dipertukarkan diantara keduanya, dan fungsinya tetap dengan laki-laki dan 

perempuan yang ada di muka bumi. 
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Jenis kelamin merupakan kodrat dari Tuhan yang bersifat universal. 

Istilah seks jenis kelamin lebih banyak mengacu kepada aspek biologis 

seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, 

anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Perbedaan ini 

terjadi karena mereka memiliki alat-alat untuk meneruskan keturunan yang 

berbeda yang disebut alat produksi. 

Efektivitas Kerja Pegawai 

Amin Tunggal Widjaya (1993) mengemukakan efektivitas adalah hasil 

membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan  benar yang 

membantu untuk memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan. 

Sedangkan menurut Susilo Martoyo (2000) “Efektivitas adalah suatu yang 

berhubungan dengan hasil-hasil yang dicapai misalnya pemain bola yang 

efektiv adalah angka rata-rata pukulan bolanya terbaik pada masa akhir 

pertandingan, begitu juga pejabat pimpinan yang efektiv adalah seseorang yang 

mencapai angka tertinggi bila dinilai dari hasil-hasil yang dicapai. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten 

Kutai Timur. Sampel total yang diambil adalah 59 orang yang merupakan 

seluruh pegawai kantor Camat Muara Wahau yang terdiri dari Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) sebanyak 38 orang, dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) 

sebanyak 21 orang. Dalam penelitian ini penulis mengambil semua populasi 

yang ada sebagai sampel dengan menggunakan metode sensus.   

Penelitian ini bersifat asosiatif dan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini antara lain : (1) observasi, (2) kuesioner, (3) dokumentasi, (4) 

penelitian kepustakaan. Adapun pokok-pokok isi kuesioner penelitian ini 

merupakan indikator dari variabel tingkat pendidikan formal meliputi : (1) 

pendidikan dasar, (2) pendidikan menengah, (3) pendidikan tinggi. Variabel 

jenis kelamin meliputi : (1) laki-laki, (2) perempuan, dan variabel efektivitas 

kerja pegawai meliputi : (1) kualitas kerja, (2) kuantitas kerja, (3) ketepatan 

waktu. (4) sasaran. 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan, maka penulis menggunakan teknik analisis, yaitu (1) 

korelasi rank spearman, (2) korelasi parsial, (3) korelasi ganda. Dalam 

penelitian ini menggunakan skala likert sebagai alat pengukur data. Mengenai 

kriteria atau skor menurut Singarimbun (1995: 110) masing-masing penelitian 

ada yang menggunakan jenjang 3 (1,2,3), jenjang 5 (1,2,3,4,5) dan jenjang 7 

(1,2,3,4,5,6,7). Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan jawaban 

respoden dalam nilai skala 5 jenjang (jawaban a diberi nilai 5; jawaban b diberi 

nilai 4; jawaban c diberi nilai 3; jawaban d diberi nilai 2 dan e diberi nilai 1). 
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Hasil dan Pembahasan  

Untuk variabel dalam penelitian ini terdapat indikator sebagai alat ukur 

yang menjadi isi kuesioner. Untuk variabel tingkat pendidikan formal 

(pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi): pada 

indikator tingkat pendidikan formal yang pernah diikuti diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 71,19 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan di Kantor Camat Muara Wahau dalam hal ini pendidikan 

pegawai yang ada di Kantor sangat baik. Indikator pendidikan formal yang 

pernah diikuti untuk keefektivan diperoleh hasil jawaban terbanyak responden 

sebesar 33,90 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa para pegawai di 

Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur menilai bahwa sangat 

mendukung sekali dalam menambah dan meningkat dalam keefektivan 

pekerjaan pegawai.  

Untuk variabel jenis kelamin (laki-laki): pada indikator laki-laki berperan 

aktif dalam keefektivan kerja pegawai diperoleh hasil jawaban terbanyak 

responden sebesar 44,07 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa para 

pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur bahwa laki-

laki sangat berperan dalam keefektivan dalam bekerja. Indikator faktor jenis 

kelamin berpengaruh dalam meningkatkan keefektivan pegawai dalam bekerja 

diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 25,42 persen sehingga 

dapat disimpulkan bahwa faktor jenis kelamin tidak berpengaruh dalam 

meningkatkan keefektivan pegawai dalam bekerja di Kantor Camat Muara 

Wahau. Indikator hasil kerja laki-laki berbeda dengan perempuan diperoleh 

hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 50,85 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa di Kantor  Camat Muara Wahau Kabpaten Kutai Timur 

tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. 

Untuk variabel jenis kelamin (perempuan): pada indikator perempuan 

lebih berperan aktif dalam keefektivan kerja pegawai diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 42,37 persen sehingga dapat disimpulkan pegawai 

perempuan di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur cukup 

berperan aktif dalam keefektivan dalam bekerja. Indikator kemampuan laki-laki 

dan perempuan berbeda dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh 

pimpinan diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 32,20 persen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan laki-laki dan perempuan 

kurang berbeda dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpianan. 

Indikator perbedaan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah 

diberikan oleh pimpinan antara laki-laki dan perempuan diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 35,42 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kurang berbeda mengenai waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

telah diberikan oleh pimpinan antara laki-laki dan perempuan. 
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Selanjutnya untuk variabel efektivitas kerja pegawai (kualitas kerja): 

pada indikator ketelitian tugas yang pegawai selesaikan dalam pekerjaan 

diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 52,54 persen sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten 

Kutai Timur cukup teliti dalam menyelesaikan tugasnya. Indikator kerapian 

tugas yang diselesaikan dalam pekerjaan diperoleh hasil jawaban terbanyak 

responden sebesar 49,15 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai 

cukup rapi dalam mengerjakan tugasnya. Indikator bersedia melakukan 

pekerjaan tanpa harus diperintah oleh pimpinan diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 55,93 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur sangat 

bersedia melakukan pekerjaan tanpa harus diperintah pimpinan. 

Untuk variabel efektivitas kerja pegawai (kuantitas kerja) : pada indikator 

banyak tugas utama dibidang yang anda selesaikan diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 33,90 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur mampu 

menyelesaikan 5-6 pekerjaan/minggu dalam tugas utama dibidangnya. 

Indikator banyak tugas tambahan yang diberikan pimpinan kepada anda yang 

dapat diselesaikan diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 42,37 

persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai di Kantor Camat Muara 

Wahau Kabupaten Kutai Timur sangat mampu menyelesaikan >3 

pekerjaan/minggu dalam tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan. 

Indikator apakah pernah meninggalkan tempat kerja selama bekerja diperoleh 

hasil jawaban terbanyak responden sebesar 50,85 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai 

Timur hampir tidak pernah meninggalkan tempat kerja selama bekerja. 

Untuk variabel efektivitas kerja pegawai (ketepatan waktu): pada 

indikator selalu menjaga ketepatan waktu hasil pekerjaan diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 52,54 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur sangat 

sering menjaga ketepatan waktu hasil pekerjaan dengan baik. Indikator dalam 

setiap pelaksanaan kerja anda selalu memperhatikan prosedur kerja yang telah 

ditetapkan oleh  instansi diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 

50,85 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai di Kantor Camat 

Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur sangat memperhatikan setiap 

pelaksanaan kerja selalu memperhatikan prosedur kerja yang telah ditentukan 

oleh instansi. Indikator selalu datang dan pulang kerja sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan oleh instansi diperoleh hasil jawaban terbanyak 

responden sebesar 45,76 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai di 

Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur sangat sesuai dengan 
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ketentuan yang telah ditentukan yaitu selalu datang dan pulang kerja sesuai 

dengan waktu yang ditentukan oleh instansi. 

Kemudian pada variabel efektivitas kerja pegawai (sasaran): pada 

indikator pekerjaan yang anda kerjakan telah sesuai  dengan sasaran standar 

operasional pelayanan (SOP) yang ditetapkan diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 38,98 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur sangat sesuai 

dengan sasaran Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan. 

Indikator mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam menyelesaikan 

pekerjaan diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 37,64 persen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai di Kantor Camat Muara Wahau 

Kabupaten Kutai Timur sangat mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan 

dalam menyelesaikan. Indikator dalam instansi segala hal yang dilakukan 

bersifat fleksibel, responsiv, dan mudah berubah diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 42,37 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur segala hal 

yang dilakukan sangat fleksibel. 

 Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS Statistics 20.0 diperoleh 

hasil korelasi rank spearman antara X1 dan Y yaitu r = 0,079. Jadi terdapat 

hubungan antara tingkat pendidikan formal dan efektivitas kerja pegawai di 

Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,079. Serta 

diketahui pula Ftest < Ftabel (-69,066 < 4,00) maka korelasi tidak signifikan 

atau dapat dikatakan tingkat pendidikan formal memiliki hubungan yang tidak 

signifikan dengan efektivitas kerja pegawai di Kantor Camat Muara Wahau 

Kabupaten Kutai Timur. Hasil korelasi rank spearman antara X2 dan Y yaitu r 

= 0,469. Jadi terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan efektivitas kerja 

pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,469. 

Serta diketahui pula Ftest > Ftabel (16,236 < 4,00) maka korelasinya signifikan 

atau dapat dikatakan jenis kelamin memiliki hubungan yang signifikan dengan 

efektivitas kerja pegawai di Kantor Camat Kabupaten Kutai Timur. 

 Selanjutnya analisis korelasi parsial, berdasarkan perhitungan 

menggunakan SPSS Statistics 20.0 diperoleh hasil korelasi sebesar -0,020 

dimana variabel tingkat pendidikan formal dibuat tetap (dikontrol) untuk 

seluruh sampel. Serta diketahui pula ttest lebih besar dari ttabel (-0,150 < 

2,391). Dengan demikian koefisien korelasi variabel tingkat pendidikan formal 

dengan efektivitas kerja pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten 

Kutai Timur dimana variabel jenis kelamin sebagai variabel pengontrol adalah 

tidak signifikan yaitu tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi pegawai 

pada Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Kemudian hasil 

selanjutnya diperoleh Ftest > Ftabel (2,208 > 4,00). Artinya korelasi parsial 

yang terjadi adalah murni atau dapat dikatakan terdapat hubungan yang murni 
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antara tingkat pendidikan formal dengan efektivitas kerja pegawai di Kantor 

Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur dengan mengendalikan variabel 

jenis kelamin. Sedangkan Setelah variabel jenis kelamin dikontrol untuk 

seluruh sampel, maka korelasinya sebesar 0,453. Dengan begitu diketahui 

bahwa ttest lebih besar dari ttabel (3,804 > 2,391). Dengan demikian koefisien 

korelasi variabel jenis kelamin dengan efektivitas kerja pegawai di Kantor 

Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur dimana variabel tingkat 

pendidikan formal sebagai variabel pengontrol adalah signifikan yaitu dapat 

digeneralisasikan ke seluruh populasi pegawai pada Kantor Camat Muara 

Wahau Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya diperoleh pula Ftest < Ftabel 

(14,182 > 4,00) artinya korelasi parsial yang terjadi adalah murni atau dapat 

dikatakan terdapat hubungan yang murni antara jenis kelamin dengan 

efektivitas kerja pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai 

Timur dengan mengendalikan variabel tingkat pendidikan formal. 

Selanjutnya analisis korelasi ganda yang menunjukkan arah dan 

kuatnya pengaruh dua variabel secara bersama-sama atau lebih terhadap 

variabel lainnya. Hasil korelasi ganda antara Tingkat Pendidikan Formal (X1) 

dan Jenis Kelamin (X2) dengan Efektivitas Kerja Pegawai (Y) 0,453. Multiple 

R = 0,453 ini menunjukkan adanya hubungan yang sedang dan arah hubungan 

yang positif dari tingkat pendidikan formal dan jenis kelamin dengan 

efektivitas kerja pegawai. Dari hasil perhitungan angka R Square maka yang 

dihasilkan adalah 0,206. Hal ini berarti 0,206 atau 20,6% efektivitas kerja 

memiliki hubungan dengan tingkat pendidikan formal dan jenis kelamin, 

sedangkan sisanya sebesar (100%-20,6% = 79,4%). Hal ini pula menunjukan 

bahwa sisa pengaruh sebesar 79,4 % adalah merupakan pengaruh dari variabel-

variabel lain di luar variabel tingkat pendidikan formal dan jenis kelamin 

seperti: peran pemimpin dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai dalam 

melaksanankan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, 

kepemimpinan dan lain sebagainya yang mempunyai pengaruh sebesar 79,4 % 

terhadap efektivitas kerja pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten 

Kutai Timur.  

Kemudian untuk menguji korelasi signifikan atau tidak maka harus 

mengetahui harga Ftest dan membandingkan dengan Ftabel pada taraf kesalahan 

yang telah ditentukan dengan taraf kesalahan 5%. Diketahui Ftest sebesar 7,28 

(Lihat Lampiran 5) dan Ftabel pada taraf kesalahan 5% sebesar 4,01. Artinya Ftest 

> Ftabel (7,28 > 4,00) maka korelasinya signifikan, atau dapat dikatakan terdapat 

hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan formal dan jenis kelamin 

dengan efektivitas kerja pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten 

Kutai Timur. 
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Kesimpulan dan Saran  

Berdasarkan pada uraian dalam bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Analisis variabel secara keseluruhan menunjukan bahwa variabel tingkat 

pendidikan formal dan jenis kelamin dengan efektivitas kerja pegawai di 

Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur adalah termasuk 

kategori sedang, dengan kata lain tingkat pendidikan formal di Kantor 

Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur dalam kondisi yang baik 

namun perlu ditingkatkan lagi agar efekivitas kerja pegawai meningkat. 

2. Dengan menggunakan analisis korelasi rank spearman diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

a. Tingkat Pendidikan Formal memiliki koefisien korelasi dengan 

efektivitas keja pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten 

Kutai Timur tergolong sedang. Kemudian setelah diuji dengan Ftest 

maka korelasi tersebut tidak signifikan. Hal ini berarti tingkat 

pendidikan formal yang ditempuh memiliki hubungan yang positif 

tetapi tidak signifikan dengan efektivitas kerja pegawai pada Kantor 

Camat Muara Wahau Kabipaten Kutai Timur. 

b. Jenis kelamin memiliki koefisien korelasi dengan efektivitas kerja 

pegawai di Kantor Camat Muara Wahau tergolong tinggi, kemudian 

setelah diuji dengan Ftest maka korelasi tersebut signifikan. Hal ini 

jenis kelamin berarti memiliki hubungan positif serta signifikan dengan 

efektivitas kerja pegawai di Kantor Camat Muara Wahau.  

3. Dengan menggunakan analisis korelasi parsial diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

a. Dengan menempatkan variabel jenis kelamin pada variabel kontrol, 

maka hubungan tingkat pendidikan formal dengan efektivitas kerja 

pegawai di Kantor Camat Muara Wahau tergolog rendah dan setelah 

dilakukan tes hasilnya tidak signifikan. Hal ini berarti hubungan tingkat 

pendidikan formal dengan efektivitas kerja pegawai di Kantor Camat 

Muara wahau adalah tidak murni. Tidak murni di sini bermakna 

hubungan yang dimiliki oleh kedua variabel bisa berubah drastis jika 

variabel lain yang mempegaruhi atau menggangu hubungan tersebut 

yang biasa dengan varibel kontrol. 

b. Dengan menggunakan analisis korelasi parsial, menempatkan variabel 

tingkat pendidikan formal sebagai variabel kontrol maka hubungan 

jenis kelamin dengan efektivitas kerja pegawai di Kantor Camat Muara 

Wahau tergolong sedang. Setelah dilakukan tes maka hubungan 

tersebut signifikan. Hal ini berarti hubungan antara jenis kelamin 

dengan efektivitas kerja pegawai dengan tingkat pendidikan sebagai 
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variabel kontrol di Kantor Camat Muara wahau Kabupaten Kutai Timur 

adalah murni.  

4. Dengan menggunakan analisis korelasi ganda, maka dapat diketahui besar 

hubungan tingkat pendidikan formal dan jenis kelamin di Kantor Camat 

Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur secara bersama-sama tergolong 

sedang. Kemudian setelah diuji dengan Ftest maka korelsi tersebut 

signifikan. Hal ini berarti tingkat pendidikan formal dan jenis kelamin 

secara bersama-sama memiliki hubungan yang sedang, positif dan 

signifikan dengan Efektivitas Kerja Pegawai di Kantor Camat Muara 

Wahau Kabupaten Kutai Timur. Artinya Tingkat Pendidikan  Formal dan 

Jenis Kelamin tergolong sedang dan tinggi pada variabel Efektivitas Kerja 

Pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur 

berhubungan dengan variabel lain. Jadi pada hipotesis ketiga yang 

diajukan pada penelitian ini diterima.  

5. Secara keseluruhan hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini H0 

dapat diterima atau terbukti kebenarannya dan H1 ditolak. Hipotesis yang 

diterima berupa:    

a. Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan formal dengan efektivitas 

kerja pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. 

b. Terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan efektivitas kerja 

pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. 

c. Terdapat hubungan secara bersama-sama antara tingkat pendidikan dan 

jenis kelamin dengan efektivitas kerja pegawai di Kantor Camat Muara 

Wahau Kabupaten Kutai Timur.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang penulis lakukan, maka 

penulis bermaksud memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tingkat pendidikan lebih 

dominan mempengaruhi efektivitas kerja pegawai di Kantor Camat Muara 

Wahau Kabupaten Kutai timur. Oleh karena itu, tingkat pendidikan yang 

ada perlu ditingkatkan lagi agar semakin membaik dalam perkembangan 

pekerjaan. Seperti ditambahnya pendidikan keterampilan dan pelatihan 

kerja agar semakin membaik efektivitas kerja pegawai yang ada di Kantor 

Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa jenis kelamin di Kantor 

Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur memiliki hubungan positif 

dan signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai. Hal ini sangat baik 

karena tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan dalam 

pemberian serta pelaksanaan tugas. Tetapi perlu ditingkatkan lagi  dengan 

cara meningkatkan pengetahuan pegawai sehingga pegawai memiliki ide-

ide baru dalam kinerja maupun dalam memberikan pelayan kepada 

masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang 
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diberikan oleh pegawai Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai 

Timur. 

3. Efektivitas kerja pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai 

Timur juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar variabel tingkat 

pendidikan formal dan jenis kelamin yang cukup besar persentasenya yaitu 

79,4%  maka sudah selayaknya jika penelitian yang berkaitan dengan 

efektivitas kerja pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai 

Timur diadakan lagi dengan memakai variabel-variabel lain diluar variabel 

tingkat pendidikan formal dan jenis kelamin. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap efektivitas kerja 

pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Dengan 

demikian berdasarkan faktor-faktor tersebut diharapkan akan dapat 

ditemukan strategi-strategi lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

efektivitas kerja pegawai di Kantor Camat Muara Wahau Kabupaten Kutai 

Timur. 
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