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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1. Profil Kecamatan Lengkong  

 

Kecamatan Lengkong merupakan salah satu dari 30 kecamatan yang ada di 

Kota Bandung. Seperti yang tertera pada Peraturan Walikota Bandung nomor 250 

tahun 2008 bahwa Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 

disebut Camat. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk 

menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok 

tersebut, Camat mempunyai fungsi : 

a. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat; 

b. Mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum; 

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; 

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; dan 

e. Membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya. 

Kecamatan Lengkong merupakan salah satu bagian wilayah Eks. Karees 

Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar 575 Ha. Secara geografis 

Kecamatan Lengkong terletak pada permukaan geografis yang datar dengan curah 

hujan kurang lebih 2.460 mm/tahun dan dilalui 2 buah sungai yaitu Sungai 

Cikapundung dan Sungai Cikapundung Kolot. Serta 3 anak sungai yaitu Cikarees, 

Cibalong Montok dan Anak Kali Cikapundung. Ditinjau dari sudut ketinggian 
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tanah, Kecamatan Lengkong berada pada ketinggian 700 m dpl. diatas permukaan 

air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Lengkong berkisar 29,0 – 

20,0 Co. 

Kecamatan Lengkong memiliki jumlah penduduk sebanyak 64.981 jiwa, 

yang terdiri dari 32.479 jiwa laki-laki dan 32.502 jiwa perempuan. Jumlah kepala 

keluarga (KK) di Kecamatan Lengkong saat ini mencapai sekitar 16.163 KK. 

Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada bulan April tahun 2015 yang 

dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar 113 jiwa per hektar dan dilihat dari 

pertumbuhan penduduk. Secara administratif Kecamatan Lengkong dibatasi oleh : 

• Bagian Selatan: Kecamatan Bandung Kidul 

• Bagian Utara : Kecamatan Sumur Bandung 

• Bagian Timur : Kecamatan Batununggal 

• Bagian Barat : Kecamatan Regol 

Berikut merupakan peta wilayah Kecamatan Lengkong. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Lengkong  

Sumber: BPS Kota Bandung, 2018 
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Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Lengkong dibagi dalam 

7 (tujuh) Kelurahan dengan jumlah RT serta RW adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Lengkong  

No Kelurahan 
Luas Wilayah 

(m2) 
Persentase 

(%) 
Jumlah RT Jumlah RW 

1 Cikawao 37,5 6.38 55 9 

2 Paledang 32,5 5.52 43 8 

3 Lingkar Selatan 118 20.34 74 10 

4 Burangrang 51 9.31 65 9 

5 Turangga 166 29.31 84 11 

6 Malabar 67 11.55 58 11 

7 Cijagra 102 17.59 52 7 

 JUMLAH 7 (Tujuh) 574 100 431 65 

Sumber : BPS Kota Bandung, 2018 

 

Untuk mencapai tujuannya, Kecamatan Lengkong membagi wewenangnya 

ke perangkat daerah yang lebih kecil yang disebut kelurahan. Sesuai dengan 

Peraturan Walikota Bandung nomor 250 tahun 2008 bahwa Kepala Kelurahan di 

lingkungan Pemerintah Kota Bandung disebut Lurah. Dalam melaksanakan tugas 

pokoknya, Lurah memiliki fungsi: 

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan 

b. Pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan kesejahteraan rakyat 

c. Pelayanan masyarakat 

d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 

e. Pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup; 

dan 
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f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan. 

Dalam menjalanakan tugasnya, Kelurahan memiliki struktur organisasi 

dimulai dengan jabatan tertinggi yaitu Lurah, selanjutnya adalah Seksi 

Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan , Seksi Kesejahteraan Sosial dan 

Sekretaris dengan posisi dibawahnya yaitu Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

Berikut bagan struktur organisasi di Kelurahan: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2  Struktur Organisasi Kelurahan  

Sumber: Hasil Survey Lapangan 

Dari gambar 4.2 diketahui bahwa struktur organisasinya sederhana. Setaip 

posisi tersebut membutuhkan kriteria yang sesuai dalam kaitannya dengan variabel 

independen berupa Kecerdasan Sosial (X1) dan Kecerdasan Emosional (X2). 

Adapun tugas pokok dari masing-masing posisi dijabarkan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 Posisi dan Tugas Pokok Pegawai Kelurahan di Kecamatan  

Lengkong 

Nomor Jabatan Tugas Pokok 

1 Sekretaris Lurah • Penyusunan data dan bahan materi 

lingkup kesekretariatan Kelurahan 

• Penyusunan rencana program dan 

kegiatan Kelurahan 

• Pengelolaan perlengkapan, keuangan 

dan kepegawaian 

• Pengkoordinasian kegiatan seksi di 

Kelurahan 

• Fasilitasi dan pengkoordinasian 

kegiatan Kelurahan dengan Instansi 

Terkait 

• Pelaporan pelaksanaan lingkup 

kesekretariatan dan Kelurahan 

2 Seksi Pemerintahan • Penyusunan data dan bahan materi 

lingkup pemerintahan 

• Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan 

pengurus Rukun Tetangga (RT) dan 

Rukun Warga (RW) 

• Pengkoordinasian dan fasilitasi 

kegiatan ketentraman dan ketertiban 

• Pembinaan potensi perlindungan 

masyarakat 

• Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiata 

pemerintahan dengan Instansi Terkait 

• Pelaporan pelaksanaan lingkup 

pemerintahan 

3 Seksi Ekonomi dan 

Pembangunan 

• Penyusunan data dan materi bahan 

lingkup ekonomi, pembangunan dan 

lingkungan hidup 

• Fasilitasi pembinaan bidang koperasi, 

usaha kecil dan menengah 

• Inventarisasi potensi ekonomi 

masyarakat dan pembangunan 

• Fasilitasi pembangunan sarana dan 

prasarana fisik fasilitas umum dan 

fasilitas sosial 

• Fasilitasi pemberdayaan masyarakat 

dalam upaya pelestarian lingkungan 

hidup 
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• Fasilitasi dan pengkoordinasian 

kegiatan ekonomi, pembangunan dan 

lingkungan hidup dengan Instansi 

Terkait 

• Pelaporan pelaksanaan lingkup 

ekonomi, pembangunan dan 

lingkungan hidup. 

4 Seksi Kesejahteraan Sosial • Pemyusunan datadan bahan materi 

lingkup kesejahteraan sosial 

• Inventarisasi potensi bidang 

kesejahteraan sosial 

• Inventarisasi dan fasilitasi bidang 

pendidikan 

• Pembinaan terhadap lembaga 

kemasyarakatan di tingkat Kelurahan 

• Fasilitasi pembinaan bidang 

keagamaan, ketahanan keluarga, 

partisipasi dan pemberdayaan 

perempuan 

• Pelaporan pelaksanaan lingkup 

kesejahteraan sosial. 

 

Rata-rata jumlah pegawai yang dimiliki di tiap kelurahan adalah 7 orang 

dan ditambah dengan tenaga pembantu IT dan staf pelayanan yang merupakan 

pegawai honorer, jadi jumlah respondennya adalah 67 orang.  Karena kelurahan 

merupakan ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan 

masyarakat, maka dibutuhkan lebih banyak tenaga laki-laki untuk melakukan 

survey dan pertolongan pertama saat terjadi bencana ataupun keluhan yang 

disampaikan oleh warga. Profil pegawai di kelurahan dibagi oleh penulis 

berdasarkan jenis kelamin dan umurnya. Berikut diagram profil di kelurahan yang 

berhasil dirangkum oleh penulis. 
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Gambar 4.3 Profil Jumlah Pegawai Kelurahan Berdasarkan Jenis Kelamin di 

Kecamatan Lengkong Tahun 2019 
Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2019 

 

Berdasarkan gambar 4.3 diketahui bahwa dari 67 responden terdapat 37 

responden (55.22%) laki-laki dan 30 responden (44.78%) perempuan. Jumlah 

pegawai laki-laki lebih banyak daripada pegawai perempuan dikarenakan 

kelurahan merupakan ujung tombak pertama dalam sistem pemerintahan yang 

harus selalu siap sedia saat terjadi masalah atau bencana di lingkungan masyarakat 

sehingga dibutuhkan tenaga survey lapangan. Tapi secara keseluruhan tidak 

terdapat perbedaan jumlah yang signifikan antara pegawai laki-laki dan perempuan 

karena untuk di bidang administrasi pelayanan terhadap masyarakaat, keahlian dan 

ketelitian pegawai perempuan lebih dibutuhkan.  

Selain berdasarkan jenis kelamin, profil pegawai juga dilihat berdasarkan 

usianya. Berikut diagram profil pegawai berdasarkan usianya: 
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Gambar 4.4 Profil Jumlah Pegawai Kelurahan Laki-Laki Berdasarkan Usia di 

Kecamatan Lengkong Tahun 2019 
Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2019 

 

 

Berdasarkan gambar 4.4 diketahui bahwa range umur dengan jumlah 

terbanyak bagi pegawai laki-laki adalah 31-40 tahun dengan jumlah 12 orang dan 

persentase 32.43%. Jumlah terbanyak selanjutnya adalah 51-60 tahun dengan 

jumlah 10 orang dan persentase 27.03%. Range umur ini adalah usia masa pensiun 

dimana usia wajib pensiun adalah 58 tahun. Dengan jumlah pegawai usia produktif 

lebih banyak daripada pegawai usia pensiun, dapat dilihat bahwa sistem regenerasi 

dan kaderisasi yang dimiliki sudah baik. Sehingga pada saat seluruh pegawai laki-

laki usia pensiun sudah menginjak umur wajib pensiunnya, organsisasi tidak 

kekurangan jumlah sumberdaya manusia.  
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Gambar 4.5  Profil Jumlah Pegawai Kelurahan Perempuan Berdasarkan Usia di 

Kecamatan Lengkong Tahun 2019 
Sumber:Data Kuesioner Penelitian, 2019 

 

Berdasarkan gambar 4.5 diketahui bahwa range umur dengan jumlah 

terbanyak bagi pegawai perempuan adalah 20-30 tahun dengan jumlah 15 orang 

dan persentase 50%. Jumlah terbanyak selanjutnya adalah 41-50 tahun dengan 

jumlah 7 orang dan persentase 23.33%.  

 

 
Gambar 4.6 Profil Jumlah Pegawai Kelurahan Berdasarkan Usia di Kecamatan 

Lengkong Tahun 2019 
Sumber:Data Kuesioner Penelitian Tahun 2019 
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Berdasarkan gambar 4.6 diketahui bahwa range umur dengan jumlah 

terbanyak adalah 20-30 tahun dengan jumlah 22 orang dan persentase 32.84%. 

Jumlah terbanyak selanjutnya adalah 31-40 tahun dengan jumlah 18 orang dan 

persentase 26.87%. Dapat dilihat bahwa sumber daya manusia di kelurahan 

berprestasi di Kecamatan Lengkong didominasi oleh pegawai berusia muda dan 

berada di usia produktif dalam mendukung kinerja organisasi, sehingga diharapkan 

akan mampu bersaing dan membantu meningkatkan kinera organisasi. Hasil ini 

sesuai dengan pendapat Robbins dalam Fitriani (2018) yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan antara usia dengan kinerja yang merosot seiring dengan semakin 

tua usia seseorang.   

 

4.2 Pengujian Data 

4.2.1   Analisis Pengujian Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan 

dengan jumlah skor masing-masing variabel. Validitas didefinisikan sebagai sejauh 

mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. 

Menurut Sugiyono (2017), untuk menguji validitas konstruk dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan skor totalnya menggunakan 

rumus korelasi corrected item total correlation. Instrumen dapat dikatakan valid 

jika instrument dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Adapun ketentuan 

kriteria pengukuran validitas adalah: 

• r > r tabel , hal ini berarti bahwa item dalam kuesioner valid 

• r < r tabel, hal ini berarti bahwa item dalam kuesioner tidak valid 
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Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program 

SPSS 25.00 dan Microsoft Excel versi 2013. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sosial 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

R Tabel 
Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Keterangan 

VAR00001 79.1642 43.139 0.419 0.242 0.880 Valid 
VAR00002 78.6269 45.662 0.588 0.242 0.871 Valid 
VAR00003 78.5522 45.675 0.475 0.242 0.873 Valid 
VAR00004 78.4925 46.890 0.288 0.242 0.880 Valid 
VAR00005 78.4776 46.011 0.388 0.242 0.876 Valid 
VAR00006 78.7761 45.995 0.652 0.242 0.870 Valid 
VAR00007 78.4328 47.098 0.372 0.242 0.876 Valid 
VAR00008 78.6567 44.865 0.683 0.242 0.868 Valid 
VAR00009 78.8209 45.058 0.510 0.242 0.872 Valid 
VAR00010 78.7910 46.107 0.595 0.242 0.871 Valid 
VAR00011 78.6418 45.173 0.721 0.242 0.868 Valid 
VAR00012 78.8209 46.331 0.593 0.242 0.872 Valid 
VAR00013 78.7463 45.616 0.553 0.242 0.871 Valid 
VAR00014 78.8806 46.228 0.472 0.242 0.874 Valid 
VAR00015 78.8507 44.553 0.618 0.242 0.869 Valid 
VAR00016 78.4627 46.949 0.327 0.242 0.878 Valid 
VAR00017 79.6269 41.934 0.506 0.242 0.876 Valid 
VAR00018 79.6716 41.709 0.572 0.242 0.871 Valid 
VAR00019 78.7612 46.639 0.479 0.242 0.874 Valid 
VAR00020 78.8955 45.216 0.514 0.242 0.872 Valid 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap 20 item pernyataan variabel 

kompetensi sosial, menunjukkan bahwa nilai Corrected Item-Total Correlation tiap 

item pernyataan yang diperoleh sebagaimana terlihat pada tabel diatas lebih besar 

dari nilai r tabel yaitu 0.242. Hal ini berarti item pernyataan yang digunakan dalam 

penelitian ini valid dan dapat digunakan untuk analisis data selanjutnya. 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Emosional 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

R Tabel 
Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Keterangan 

VAR00021 216.0299 227.484 0.768 0.242 0.917 Valid 
VAR00022 64.9403 28.663 0.396 0.242 0.851 Valid 
VAR00023 216.1343 223.512 0.768 0.242 0.915 Valid 
VAR00024 64.6119 30.180 0.295 0.242 0.854 Valid 
VAR00025 215.6866 229.218 0.262 0.242 0.914 Valid 
VAR00026 64.8507 31.402 0.288 0.242 0.863 Valid 
VAR00027 64.4925 30.072 0.414 0.242 0.850 Valid 
VAR00028 215.1940 230.159 0.390 0.242 0.914 Valid 
VAR00029 64.7761 28.570 0.544 0.242 0.844 Valid 
VAR00030 215.9851 228.409 0.448 0.242 0.914 Valid 
VAR00031 64.6269 27.662 0.682 0.242 0.837 Valid 
VAR00032 64.4776 29.162 0.599 0.242 0.843 Valid 
VAR00033 64.8507 27.402 0.503 0.242 0.846 Valid 
VAR00034 64.4776 29.859 0.450 0.242 0.848 Valid 
VAR00035 65.0000 26.576 0.504 0.242 0.848 Valid 
VAR00036 215.8657 231.936 0.409 0.242 0.915 Valid 
VAR00037 64.9254 29.100 0.409 0.242 0.850 Valid 
VAR00038 64.5373 29.889 0.490 0.242 0.848 Valid 
VAR00039 218.1194 240.198 0.663 0.242 0.919 Valid 
VAR00040 217.0448 231.862 0.676 0.242 0.917 Valid 
VAR00041 64.6567 30.683 0.259 0.242 0.857 Valid 
VAR00042 64.7313 27.230 0.663 0.242 0.837 Valid 
VAR00043 64.7015 26.879 0.692 0.242 0.835 Valid 
VAR00044 64.7612 27.427 0.660 0.242 0.837 Valid 
VAR00045 64.5224 29.344 0.472 0.242 0.847 Valid 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap 25 item pernyataan variabel 

kompetensi emosional, menunjukkan bahwa nilai Corrected Item-Total 

Correlation tiap item pernyataan yang diperoleh sebagaimana terlihat pada tabel 

diatas lebih besar dari nilai r tabel yaitu 0.242. Hal ini berarti item pernyataan yang 

digunakan dalam penelitian ini valid dan dapat digunakan untuk analisis data 

selanjutnya. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

R Tabel 
Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Keterangan 

VAR00046 28.1343 9.845 0.621 0.242 0.754 Valid 
VAR00047 28.3731 8.631 0.608 0.242 0.740 Valid 
VAR00048 28.7463 8.162 0.373 0.242 0.812 Valid 
VAR00049 215.8507 230.796 0.579 0.242 0.914 Valid 
VAR00050 28.4478 8.281 0.582 0.242 0.744 Valid 
VAR00051 216.4030 228.275 0.308 0.242 0.915 Valid 
VAR00052 28.4328 9.340 0.521 0.242 0.756 Valid 
VAR00053 28.1343 10.027 0.494 0.242 0.765 Valid 
VAR00054 28.0299 9.605 0.623 0.242 0.749 Valid 
VAR00055 28.2090 9.713 0.440 0.242 0.768 Valid 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap 10 item pernyataan variabel kinerja, 

menunjukkan bahwa nilai Corrected Item-Total Correlation tiap item pernyataan 

yang diperoleh sebagaimana terlihat pada tabel diatas lebih besar dari nilai r tabel 

yaitu 0.242. Hal ini berarti item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini 

valid dan dapat digunakan untuk analisis data selanjutnya. 

 

4.2.2   Analisis Pengujian Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data (Arikunto, 

2006:154). Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap 

pernyataan konsisten dan stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:47).  

Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 

0.60 (Ghozali, 2011). Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan program SPSS 25.00 dan Microsoft Excel versi 2013. 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kompetensi Sosial 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

0.879 20 

Sumber : kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap 20 item 

pernyataan untuk variabel kompetensi sosial didapatkan nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0.879. Perolehan skor 0.879 > 0.60 maka instrumen dinyatakan reliabel. 

Sedangkan nilai uji reliabilitas berada pada skala indeks reliabilitas sangat tinggi 

yaitu antara 0.81 – 1 sehingga dapat dinyatakan bahwa instrument yang mengukur 

variabel kompetensi sosial memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi.  

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kompetensi Emosional 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

0.855 25 

Sumber : kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap 25 item 

pernyataan untuk variabel kompetensi emosional didapatkan nilai Cronbach’s 

Alpha sebesar 0.855. Perolehan skor 0.855 > 0.60 maka instrumen dinyatakan 

reliabel. Sedangkan nilai uji reliabilitas berada pada skala indeks reliabilitas sangat 

tinggi yaitu antara 0.81 – 1 sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen yang 

mengukur variabel kompetensi emosional memiliki tingkat reliabilitas sangat 

tinggi.  
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Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kinerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

0.784 10 

Sumber : kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap 10 item 

pernyataan untuk variabel kinerja didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0.784. 

Perolehan skor 0.784 > 0.60 maka instrumen dinyatakan reliabel. Sedangkan nilai 

uji reliabilitas berada pada skala indeks reliabilitas tinggi yaitu antara 0.61 – 0.80 

sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen yang mengukur variabel kinerja 

memiliki tingkat reliabilitas tinggi.  

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Semua Item Variabel 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

0.932 55 

Sumber : kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap 55 item 

pernyataan untuk semua variabel didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0.932. 

Perolehan skor 0.932 > 0.60 maka instrumen dinyatakan reliabel. Sedangkan nilai 

uji reliabilitas berada pada skala indeks reliabilitas sangat tinggi yaitu antara 0.81 – 

1 sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen yang mengukur semua variabel rata-

rata memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi. 

 

4.3. Analisis Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear 

berganda dimana asumsi yang harus terpenuhi adalah data harus berdistribusi 
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normal serta bebas dari gangguan multikolinearitas, autokorelasi dan 

heterokedasitas. 

4.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data adalah hal yang lazim dilakukan sebelum sebuah metode 

statistik. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah 

data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Selain itu tujuan dilakukannya uji 

normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas bisa 

digunakan dengan dua cara yaitu uji statistik dan analisis grafik (Ghozali, 2013).  

Dalam penelitian ini uji statistik dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov sedangkan analisis grafik dilakukan dengan menggunakan 

diagram P-Plot. Adapun kriteria uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut : 

• Jika signifikansi ≥ 0.05 maka dinyatakan bahwa data berdistribusi normal 

• Jika signifikansi ≤ 0.05 maka dinyatakan bahwa data berdistribusi tidak 

normal 

Uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan diagram 

P-Plot dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 25.00 dan 

Microsoft Excel versi 2013. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 67 

Normal Parametersa,b Mean 0.0000000 

Std. Deviation 2.58662655 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 0.079 

Positive 0.079 

Negative -0.066 

Test Statistic 0.079 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian 

ini memperoleh nilai signifikansi sebesar 0.200 yang artinya lebih besar dari 0.05, 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh data dalam penelitian ini 

berdistribusi normal. 

Selain dengan uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilakukan juga dengan 

melihat sebaran data pada diagram P-Plot berikut. 

 

Gambar 4.7 Diagram Hasil Uji Normalitas P-Plot 
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Dari gambar 4.7 diketahui bahwa data menyebar mengikuti garis model 

regresi dan tidak ada data yang terletak menjauhi garis model regresi. Dengan 

melihat hasil uji  Kolmogorov-Smirnov dan uji diagram P-Plot dapat disimpulkan 

bahwa semua data yang diuji berdistribusi normal. 

 

4.3.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi 

terjadi atau tidaknya gangguan multikoloniearitas dalam model regresi dapat dilihat 

dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Adapun ketentuan uji 

multikolinearitas adalah sebagai berikut: 

• Jika nilai VIF < 10 dan toleransi > 0.1 , maka model regresi terbebas dari 

gangguan multikoliniearitas,  

• Jika nilai VIF > 10 dan toleransi < 0,1 maka model regresi mengalami 

gangguan multikolinearitas.  

Hasil uji multikolienaritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta Toleransi VIF 

1 

(Constant) 4.080 4.162   0.980 0.331     

Kompetensi Sosial 0.217 0.067 0.448 3.244 0.002 0.469 2.131 

Kompetensi Emosional 0.150 0.083 0.249 1.804 0.076 0.469 2.131 

a. Dependent Variable: Kinerja 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui bahwa seluruh variabel independen 

(kompetensi sosial dan kompetensi emosional) dalam penelitian ini memperoleh 

nilai toleransi sebesar 0.469 dan VIF sebesar 2.131. Nilai toleransi sebesar 0.469 > 

0.1 dan nilai VIF sebesar 2.131 < 10 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

data dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas. 

 

4.3.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang 

tidak adanya masalah autokorelasi. Hasil uji autokorelasi menggunakan Durbin 

Watson (DW). Selanjutnya nilai DW akan dibandingkan dengan nilai dU dan dL 

pada tabel Durbin Watson dengan signifikansi 5%. Dimana nilai dU merupakan 

batas atas Durbin Watson dan nilai dL merupakan batas bawah Durbin Watson. 

Deteksi autokorelasi positif : 

• DW < dL : terdapat autokorelasi positif 

• DW > dU : tidak terdapat autokorelasi positif 

• dL < DW < dU : pengujian tidak meyakinkan / tidak dapat disimpulkan 
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Deteksi autokorelasi negatif : 

• (4 - DW) < dL : terdapat autokorelasi negatif 

• (4 – DW) > dU : tidak terdapat autokorelasi negatif 

• dL < (4-DW) < dU : pengujian tidak meyakinkan / tidak dapat disimpulkan 

 

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

Untuk menentukan nilai du pada tabel DW adalah jumlah sampel (n) = 67 

dan jumlah variabel independen (k) adalah 2, lihat pada tabel Durbin Watson di 

Lampiran 15. Maka diperoleh nilai dL sebesar 1.377, nilai dU sebesar 1.500 dan 

nilai DW sebesar 1.694. 

Nilai DW sebesar 1.694 > nilai dU sebesar 1.500 sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif didalam data. Nilai 4 – DW 

sebesar 2.306 > nilai dU sebesar 1.500 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

tidak terdapat autokorelasi negatif didalam data. Dengan kata lain data dalam 

penelitian ini bebas dari gangguan autokorelasi. 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .680a .462 .445 2.83182 1.694 

a. Predictors: (Constant), kompetensi emosional, kompetensi sosial 

b. Dependent Variable: kinerja 
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4.3.4. Uji Heterokedasitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidak-samaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Jika varian dari residual satu pengamat ke pengamat lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Pengujian 

ini dilakukan pada data yang sifatnya cross section yaitu data yang terdiri dari satu 

objek namum memerlukan sub objek lainnya yang berkaitan atau berada didalam 

objek induk pada suatu waktu (Mersilia, 2015). Model regresi yang baik adalah 

yang homoskedastisitas (Ghozali, 2011). Jika data menyebar dari sumbu x dan y 

dan tidak membentuk pola maka dikatakan data tersebut konstan atau 

homoskedastis.  

Adapun uji heteroskedastisitas memilik ketentuan sebagai berikut: 

• Jika signifikansi ≥ 0.05 maka dinyatakan data konstan (homoskedastis) 

• Jika signifikansi ≤ 0.05 maka dinyatakan data tidak konstan (heteroskedastis) 

Hasil uji heteroskedasitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastis 

Coefficientsa  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig.  

B 
Std. 
Error 

Beta 
 

1 

(Constant) 6.343 2.267   2.798 0.007  

Kompetensi Sosial 0.028 0.036 0.136 0.777 0.440 
 

Kompetensi 
Emosional 

-0.096 0.045 -0.369 -2.113 0.059 
 

a. Dependent Variable: Abs_RES 
 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 
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Dari tabel 4.13 diketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel kompetensi 

sosial sebesar 0.440. Nilai signifikansi sebesar 0.440 ≥ 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedasitas pada variabel kompetensi sosial dan 

datanya bernilai konstan. Nilai signifikansi pada variabel kompetensi emosional 

sebesar 0.059. Nilai signifikansi sebesar 0.059 ≥ 0.05 sehingga disimpulkan tidak 

terjadi heteroskedasitas pada variabel kompetensi emosional dan datanya bernilai 

konstan.  

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Dari gambar 4.8 dapat dilihat bahwa data menyebar dari sumbu x dan y serta 

tidak membentuk suatu pola tertentu sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

tidak terjadi heterokedasitas dalam data sehingga model regresi layak dipakai. 

 

4.4. Hasil Analisis Deskriptif 

4.4.1. Kompetensi Sosial yang Dimiliki Pegawai Laki-Laki 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik variabel 

yang diteliti. Dalam penelitian ini, pengaruh kompetensi sosial dilihat dari 7 
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dimensi yang ditanyakan kepada 67 responden, berikut adalah gambaran umum 

kompetensi sosial yang dimiliki oleh pegawai kelurahan laki-laki di Kecamatan 

Lengkong.  

Tabel 4.14 Respon Pegawai Laki-Laki Mengenai Kompetensi Sosial 

No Dimensi 
Respon Bobot 

Total 
Rata - 

Rata 
Keterangan 

SS S N TS STS 

1 Pengaruh dan Dampak 22 44 1 7 0 122.84 4.09 Baik 

2 

Kesadaran 

Berorganisasi 
59 88 1 0 0 131.76 4.39 

Sangat 

Baik 

3 

Membangun Hubungan 

Kerja 
35 38 1 0 0 133.78 4.46 

Sangat 

Baik 

4 

Mengembangkan 

Orang Lain 
16 56 2 0 0 124.86 4.16 

Baik 

5 Mengarahkan Bawahan 37 105 5 1 0 125.88 4.20 Baik 

6 
Kerja Sama Tim 30 41 3 0 0 130.54 4.35 

Sangat 

Baik 

7 

Kepemimpinan 

Kelompok 
23 77 25 21 2 109.86 3.66 

Baik 

  

  

  

Jumlah 222 449 38 29 2 769.66   

  

  

Total 1110 1796 114 58 2 3080 

Persentase 36.04 58.31 3.70 1.88 0.06 100 

Rata - rata 4.19 Baik 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan Microsoft Excel) 

 

Dari tabel 4.14 dapat dilihat bahwa rata-rata skor kompetensi sosial yang 

dimiliki pegawai kelurahan laki-laki di Kecamatan Lengkong adalah sebesar 4.19 

yang berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan kategori baik. Jadi bisa disimpulkan 

bahwa kompetensi sosial yang dimiliki pegawai laki-laki sudah baik.  

Pada dimensi pertama yaitu pengaruh dan dampak, nilai rata-rata yang 

didapat sebesar 4.09 yang berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan kategori baik. 

Hal ini berarti responden menilai bahwa pengaruh dan dampak dirinya terhadap 

orang lain sudah baik. Pada dimensi kedua yaitu kesadaran berorganisasi, nilai rata-

rata yang didapat sebesar 4.39 yang berada pada interval 4.20 – 5.00 dengan 
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kategori sangat baik. Hal ini berarti responden menilai dan menyetujui bahwa 

kesadaran berorganisasi yang dimilikinya sudah sangat baik. Pada dimensi ketiga 

yaitu membangun hubungan kerja, nilai rata-rata yang didapat sebesar 4.46 yang 

berada pada interval 4.20 – 5.00 dengan kategori sangat baik. Hal ini berarti 

responden menilai bahwa kemampuannya dalam membangun hubungan kerja 

sudah sangat baik. Pada dimensi keempat yaitu mengembangkan orang lain, nilai 

rata-rata yang didapat sebesar 4.16 yang berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan 

kategori baik. Hal ini berarti responden sudah memiliki kemampuan 

mengembangkan orang lain dengan baik. Pada dimensi kelima yaitu mengarahkan 

bawahan, nilai rata-rata yang didapat sebesar 4.20 yang berada pada interval 4.20 – 

5.00 dengan kategori sangat baik. Ini berarti responden sudah memiliki kemampuan 

mengarahkan bawahan dengan sangat baik. Dimensi keenam yaitu kerjasama tim, 

nilai rata-rata yang didapat sebesar 4.35 yang berada pada interval 4.20 – 5.00 

dengan kategori sangat baik. Hal ini berarti responden menilai kemampuan dirinya 

dalam kerjasama dengan tim sudah sangat baik. Dimensi ketujuh yaitu 

kepemimpinan kelompok, nilai rata-rata yang didapat sebesar 3.66 yang berada 

pada interval 3.40 – 4.19 dengan kategori baik. Hal ini berarti responden sudah 

memiliki kemampuan kepemimpinan kelompok dengan baik.  

Kemudian peneliti akan merangkumnya kedalam tabel berdasarkan 

peringkat untuk memudahkan dalam menyimpulkan. 
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Tabel 4.15 Ranking Kompetensi Sosial Pegawai Laki-Laki 

Dimensi Rata - Rata Persentase Keterangan 

Pengaruh dan Dampak 4.09 13.97 Baik 

Kesadaran Berorganisasi 4.39 14.98 Sangat Baik 

Membangun Hubungan Kerja 4.46 15.21 Sangat Baik 

Mengembangkan Orang Lain 4.16 14.20 Baik 

Mengarahkan Bawahan 4.20 14.31 Baik 

Kerja Sama Tim 4.35 14.84 Sangat Baik 

Kepemimpinan Kelompok 3.66 12.49 Baik 

Batas Rata - Rata 4.19  - Baik 

Jumlah  29.32 100.00 - 

 

Dari tabel 4.15 diketahui bahwa batas rata-rata yang diperoleh sebesar 4.19 

yang berarti pegawai kelurahan laki-laki di Kecamatan Lengkong berpendapat 

bahwa mereka sudah memiliki nilai kompetensi sosial yang baik. Ada beberapa 

aspek yang memiliki nilai diatas batas rata-rata yaitu aspek kesadaran berorganisasi, 

membangun hubungan kerja, mengarahkan bawahan dan kerjasama tim. Untuk 

aspek ini diharapkan tetap dipertahankan dan dikembangkan. Selain itu ada 

beberapa aspek yang memiliki nilai dibawah batas rata-rata yaitu aspek pengaruh 

dan dampak, mengembangkan orang lain dan kepemimpinan kelompok. Hal ini 

berarti aspek tersebut harus lebih diperhatikan dan terus diperbaiki agar menjadi 

lebih baik.  

 

4.4.2. Kompetensi Emosional yang Dimiliki Pegawai Laki-Laki 

Berikut adalah gambaran umum kompetensi emosional yang dimiliki oleh 

pegawai kelurahan laki-laki di Kecamatan Lengkong.  
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Tabel 4.16 Respon Pegawai Laki-Laki Mengenai Kompetensi Emosional 

No Dimensi 
Respon Bobot 

Total 
Rata - 

Rata 
Keterangan 

SS S N TS STS 

1 
Sensitif/Saling 

Pengertian 
12 57 3 2 0 122.03 4.07 

Baik 

2 Kepedulian Terhadap 

Kepuasan Pelanggan 
17 82 11 1 0 121.08 4.04 Baik 

3 Pengendalian Diri 22 79 8 1 1 122.43 4.08 Baik 

4 Percaya Diri 22 66 17 5 1 117.84 3.93 Baik 

5 
Kemampuan 

Beradaptasi 
15 57 2 0 0 125.27 4.18 Baik 

7 
Komitmen pada 

Organisasi 
36 93 16 3 0 122.84 4.09 Baik 

Jumlah 124 434 57 12 2 731.49   

  

  

Total 620 1736 171 24 2 2553 

Persentase 24.29 68.00 6.70 0.94 0.08 100 

Rata - rata 4.06 Baik 

 

Dari tabel 4.16 dapat dilihat bahwa rata-rata skor kompetensi emosional 

yang dimiliki pegawai kelurahan laki-laki di Kecamatan Lengkong adalah sebesar 

4.06 yang berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan kategori baik. Jadi bisa 

disimpulkan bahwa kompetensi emosional yang dimiliki pegawai laki-laki sudah 

baik.  

Pada dimensi pertama yaitu sensitive/saling pengertian. Nilai rata-rata yang 

didapat sebesar 4.07 yang berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan kategori baik. 

Hal ini berarti responden menilai bahwa nilai sensitifitas dan saling pengertian yang 

dimilikinya sudah baik. Pada dimensi kedua yaitu kepedulian terhadap kepuasan 

pelanggan. Nilai rata-rata yang didapat sebesar 4.04 yang berada pada interval 3.40 

– 4.19 dengan kategori baik. Hal ini berarti responden menilai bahwa kepedulian 

terhadap kepuasan pelanggan yang dimilikinya sudah baik. Pada dimensi ketiga 

yaitu pengendalian diri. Nilai rata-rata yang didapat sebesar 4.08 yang berada pada 
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interval 3.40 – 4.19 dengan kategori baik. Hal ini berarti responden menilai bahwa 

kemampuannya dalam mengendalikan diri sudah baik. Pada dimensi keempat yaitu 

percaya diri. Nilai rata-rata yang didapat sebesar 3.93 yang berada pada interval 

3.40 – 4.19 dengan kategori baik. Hal ini berarti responden memiliki perilaku 

percaya diri yang baik. Pada dimensi kelima yaitu kemampuan beradaptasi. Nilai 

rata-rata yang didapat sebesar 4.18 yang berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan 

kategori baik. Ini berarti responden sudah memiliki kemampuan beradaptasi dengan 

baik. Dimensi keenam yaitu komitmen pada organisasi. Nilai rata-rata yang didapat 

sebesar 4.09 yang berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan kategori baik. Hal ini 

berarti responden menilai sikap komitmen pada organisasi yang dimiliknya sudah 

baik.  

Kemudian peneliti akan merangkumnya kedalam tabel berdasarkan 

peringkat untuk memudahkan dalam menyimpulkan. 

Tabel 4.17 Ranking Kompetensi Emosional Pegawai Laki-Laki 

 Dimensi Rata - Rata Persentase Keterangan 

Sensitif/Saling Pengertian 4.07 16.68 Baik 

Kepedulian Terhadap Kepuasan 

Pelanggan 
4.04 16.55 Baik 

Pengendalian Diri 4.08 16.74 Baik 

Percaya Diri 3.93 16.11 Baik 

Kemampuan Beradaptasi 4.18 17.13 Baik 

Komitmen pada Organisasi 4.09 16.79 Baik 

Batas Rata - Rata 4.06   Baik 

Jumlah 24.38 100.00   

 

Dari tabel 4.17 diatas diketahui bahwa batas rata-rata yang diperoleh sebesar 

4.06 yang berarti pegawai kelurahan laki-laki di Kecamatan Lengkong berpendapat 
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bahwa mereka sudah memiliki nilai kompetensi emosional yang baik. Ada beberapa 

aspek yang memiliki nilai diatas batas rata-rata yaitu aspek sensitifitas/saling 

pengertian, pengendalian diri, kemampuan beradaptasi dan komitmen pada 

organisasi. Hal ini berarti aspek tersebut sudah baik dan diharapkan tetap 

dipertahankan dan dikembangkan. Selain itu ada beberapa aspek yang memiliki 

nilai dibawah batas rata-rata yaitu aspek kepedulian terhadap kepuasan pelanggan 

dan percaya diri. Hal ini berarti aspek tersebut harus lebih diperhatikan dan terus 

diperbaiki agar menjadi lebih baik.  

 

4.4.3. Kinerja yang Dimiliki Pegawai Laki-Laki 

Berikut adalah gambaran umum kinerja yang dimiliki oleh pegawai 

kelurahan laki-laki di Kecamatan Lengkong.  

Tabel 4.18 Respon Pegawai Laki-Laki Mengenai Kinerja 

No Dimensi 
Respon Bobot 

Total 
Rata - 

Rata 
Keterangan 

SS S N TS STS 

1 Kualitas 15 52 7 0 0 123.24 4.11 Baik 

2 Kuantitas 10 8 12 7 0 107.03 3.57 Baik 

3 Ketepatan Waktu 18 74 15 2 2 118.11 3.94 Baik 

4 Efektifitas 21 51 1 1 0 126.89 4.23 Sangat Baik 

  

  

  

Jumlah 64 185 35 10 2 475.27   

  

  

Total 320 740 105 20 2 1187 

Persentase 26.96 62.34 8.85 1.68 0.17 100 

 Rata - rata 3.96 Baik 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan Microsoft Excel) 

Dari tabel 4.18 dapat dilihat bahwa rata-rata skor kinerja yang dimiliki 

pegawai kelurahan laki-laki di Kecamatan Lengkong adalah sebesar 3.96 yang 

berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan kategori baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa 

kinerja yang dimiliki pegawai laki-laki sudah baik.  
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Pada dimensi pertama yaitu kualitas. Nilai rata-rata yang didapat sebesar 

4.11 yang berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan kategori baik. Hal ini berarti 

responden menilai bahwa kualitas dalam memenuhi tugas yang dimilikinya sudah 

baik. Pada dimensi kedua yaitu kuantitas. Nilai rata-rata yang didapat sebesar 3.57 

yang berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan kategori baik. Hal ini berarti 

responden menilai bahwa kemampuan dalam menyelesaikan jumlah pekerjaan 

sesuai dengan target sudah baik. Pada dimensi ketiga yaitu ketepatan waktu. Nilai 

rata-rata yang didapat sebesar 3.94 yang berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan 

kategori baik. Hal ini berarti responden menilai bahwa kemampuannya dalam 

menyelesaikan aktivitas sesuai target sudah baik. Pada dimensi keempat yaitu 

efektifitas. Nilai rata-rata yang didapat sebesar 4.23 yang berada pada interval 4.20 

– 5.00 dengan kategori sangat baik. Hal ini berarti responden memiliki tingkat 

efektifitas yang sangat baik.  

Kemudian peneliti akan merangkumnya kedalam tabel berdasarkan 

peringkat untuk memudahkan dalam menyimpulkan. 

Tabel 4.19 Ranking Kinerja Pegawai Laki-Laki 

Dimensi Rata - Rata Persentase Keterangan 

Kualitas 4.11 25.93 Baik 

Kuantitas 3.57 22.52 Baik 

Ketepatan Waktu 3.94 24.85 Baik 

Efektifitas 4.23 26.70 Sangat Baik 

Batas Rata - Rata 3.96   Baik 

Jumlah 15.84 100.00   

 

Dari tabel 4.19 diketahui bahwa batas rata-rata yang diperoleh sebesar 3.96 

yang berarti pegawai kelurahan laki-laki di Kecamatan Lengkong berpendapat 

bahwa mereka sudah memiliki kinerja yang baik. Ada beberapa aspek yang 
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memiliki nilai diatas batas rata-rata yaitu aspek kualitas dan efektifitas. Hal ini 

berarti aspek tersebut sudah baik dan diharapkan tetap dipertahankan dan 

dikembangkan. Selain itu ada beberapa aspek yang memiliki nilai dibawah batas 

rata-rata yaitu aspek kuantitas dan ketepatan waktu. Hal ini berarti aspek tersebut 

harus lebih diperhatikan dan terus diperbaiki agar menjadi lebih baik.  

 

4.4.4. Kompetensi Sosial yang Dimiliki Pegawai Perempuan 

Berikut adalah gambaran umum kompetensi sosial yang dimiliki oleh 

pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong.  

Tabel 4.20 Respon Pegawai Perempuan Mengenai Kompetensi Sosial 

No Dimensi 
Respon Bobot 

Total 
Rata - 

Rata 
Keterangan 

SS S N TS STS 

1 Pengaruh dan Dampak 16 36 2 5 1 120.50 4.02 Baik 

2 
Kesadaran 

Berorganisasi 
53 63 4 0 0 131.00 4.37 Sangat Baik 

3 
Membangun 

Hubungan Kerja 
22 37 1 0 0 130.50 4.35 Sangat Baik 

4 
Mengembangkan 

Orang Lain 
13 42 5 0 0 124.00 4.13 Baik 

5 
Mengarahkan 

Bawahan 
23 94 3 0 0 125.00 4.17 Baik 

7 Kerja Sama Tim 20 35 4 1 0 127.00 4.23 Sangat Baik 

8 
Kepemimpinan 

Kelompok 
18 71 21 7 3 113.50 3.78 Baik 

  

  

  

Jumlah 165 378 40 13 4 758.00 
 Total 825 1512 120 26 4 2487 

Persentase 33.17 60.80 4.83 1.05 0.16 100 

Rata - rata 4.15 Baik 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan Microsoft Excel) 

Dari tabel 4.20 dapat dilihat bahwa rata-rata skor kompetensi sosial yang 

dimiliki pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong adalah sebesar 

4.15 yang berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan kategori baik. Jadi bisa 
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disimpulkan bahwa kompetensi sosial yang dimiliki pegawai perempuan sudah 

baik.  

Pada dimensi pertama yaitu pengaruh dan dampak. Nilai rata-rata yang 

didapat sebesar 4.02 yang berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan kategori baik. 

Hal ini berarti responden menilai bahwa pengaruh dan dampak dirinya terhadap 

orang lain sudah baik. Pada dimensi kedua yaitu kesadaran berorganisasi. Nilai rata-

rata yang didapat sebesar 4.37 yang berada pada interval 4.20 – 5.00 dengan 

kategori sangat baik. Hal ini berarti responden menilai dan menyetujui bahwa 

kesadaran berorganisasi yang dimilikinya sudah sangat baik. Pada dimensi ketiga 

yaitu membangun hubungan kerja. Nilai rata-rata yang didapat sebesar 4.35 yang 

berada pada interval 4.20 – 5.00 dengan kategori sangat baik. Hal ini berarti 

responden menilai bahwa kemampuannya dalam membangun hubungan kerja 

sudah sangat baik. Pada dimensi keempat yaitu mengembangkan orang lain. Nilai 

rata-rata yang didapat sebesar 4.13 yang berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan 

kategori baik. Hal ini berarti responden sudah memiliki kemampuan 

mengembangkan orang lain dengan baik. Pada dimensi kelima yaitu mengarahkan 

bawahan. Nilai rata-rata yang didapat sebesar 4.17 yang berada pada interval 3.40 

– 4.19 dengan kategori baik. Ini berarti responden sudah memiliki kemampuan 

mengarahkan bawahan dengan baik. Dimensi keenam yaitu kerjasama tim. Nilai 

rata-rata yang didapat sebesar 4.23 yang berada pada interval 4.20 – 5.00 dengan 

kategori sangat baik. Hal ini berarti responden menilai kemampuan dirinya dalam 

kerjasama dengan tim sudah sangat baik. Dimensi ketujuh yaitu kepemimpinan 

kelompok. Nilai rata-rata yang didapat sebesar 3.78 yang berada pada interval 3.40 
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– 4.19 dengan kategori baik. Hal ini berarti responden sudah memiliki kemampuan 

kepemimpinan kelompok dengan baik.  

Kemudian peneliti akan merangkumnya kedalam tabel berdasarkan 

peringkat untuk memudahkan dalam menyimpulkan. 

Tabel 4.21 Ranking Kompetensi Sosial Pegawai Perempuan 

Dimensi 
Rata - 

Rata 
Persentase Keterangan 

Pengaruh dan Dampak 4.02 13.83 Baik 

Kesadaran Berorganisasi 4.37 15.03 Sangat Baik 

Membangun Hubungan Kerja 4.35 14.97 Sangat Baik 

Mengembangkan Orang Lain 4.13 14.23 Baik 

Mengarahkan Bawahan 4.17 14.34 Baik 

Kerja Sama Tim 4.23 14.57 Sangat Baik 

Kepemimpinan Kelompok 3.78 13.02 Baik 

Batas Rata - Rata 4.15   Baik 

Jumlah  29.05 100.00   

  

Dari tabel 4.21 diketahui bahwa batas rata-rata yang diperoleh sebesar 4.15 

yang berarti pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong berpendapat 

bahwa mereka sudah memiliki nilai kompetensi sosial yang baik. Ada beberapa 

aspek yang memiliki nilai diatas batas rata-rata yaitu aspek kesadaran berorganisasi, 

membangun hubungan kerja, mengarahkan bawahan dan kerjasama tim. Untuk 

aspek ini diharapkan tetap dipertahankan dan dikembangkan. Selain itu ada 

beberapa aspek yang memiliki nilai dibawah batas rata-rata yaitu aspek pengaruh 

dan dampak, mengembangkan orang lain dan kepemimpinan kelompok. Hal ini 

berarti aspek tersebut harus lebih diperhatikan dan terus diperbaiki agar menjadi 

lebih baik.  
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4.4.5. Kompetensi Emosional yang Dimiliki Pegawai Perempuan 

Berikut adalah gambaran umum kompetensi emosional yang dimiliki oleh 

pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong.  

Tabel 4.22 Respon Pegawai Perempuan Mengenai Kompetensi Emosional 

No Dimensi 
Respon Bobot 

Total 
Rata - 

Rata 

Keterang

an SS S N TS STS 

1 

Sensitif/Saling 

Pengertian 
7 42 7 3 1 115.50 3.85 Baik 

2 
Kepedulian Terhadap 

Kepuasan Pelanggan 
15 65 9 1 0 121.33 4.04 Baik 

3 Pengendalian Diri 21 62 4 2 1 123.33 4.11 Baik 

4 Percaya Diri 14 63 9 4 0 119.00 3.97 Baik 

5 

Kemampuan 

Beradaptasi 
10 48 1 1 0 123.50 4.12 Baik 

7 

Komitmen pada 

Organisasi 
21 85 11 3 0 121.00 4.03 Baik 

  

  

  

Jumlah 88 365 41 14 2 723.67   

  

  
Total 440 1460 123 28 2 2053 

Persentase 21.43 71.12 5.99 1.36 0.10 100 

Rata - rata 4.02 Baik 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan Microsoft Excel) 

Dari tabel 4.22 dapat dilihat bahwa rata-rata skor kompetensi emosional 

yang dimiliki pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong adalah 

sebesar 4.02 yang berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan kategori baik. Jadi bisa 

disimpulkan bahwa kompetensi emosional yang dimiliki pegawai perempuan sudah 

baik.  

Pada dimensi pertama yaitu sensitive/saling pengertian. Nilai rata-rata yang 

didapat sebesar 3.85 yang berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan kategori baik. 

Hal ini berarti responden menilai bahwa nilai sensitifitas dan saling pengertian yang 

dimilikinya sudah baik. Pada dimensi kedua yaitu kepedulian terhadap kepuasan 

pelanggan. Nilai rata-rata yang didapat sebesar 4.04 yang berada pada interval 3.40 
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– 4.19 dengan kategori baik. Hal ini berarti responden menilai bahwa kepedulian 

terhadap kepuasan pelanggan yang dimilikinya sudah baik. Pada dimensi ketiga 

yaitu pengendalian diri. Nilai rata-rata yang didapat sebesar 4.11 yang berada pada 

interval 3.40 – 4.19 dengan kategori baik. Hal ini berarti responden menilai bahwa 

kemampuannya dalam mengendalikan diri sudah baik. Pada dimensi keempat yaitu 

percaya diri. Nilai rata-rata yang didapat sebesar 3.97 yang berada pada interval 

3.40 – 4.19 dengan kategori baik. Hal ini berarti responden memiliki perilaku 

percaya diri yang baik. Pada dimensi kelima yaitu kemampuan beradaptasi. Nilai 

rata-rata yang didapat sebesar 4.12 yang berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan 

kategori baik. Ini berarti responden sudah memiliki kemampuan beradaptasi dengan 

baik. Dimensi keenam yaitu komitmen pada organisasi. Nilai rata-rata yang didapat 

sebesar 4.03 yang berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan kategori baik. Hal ini 

berarti responden menilai sikap komitmen pada organisasi yang dimiliknya sudah 

baik.  

Kemudian peneliti akan merangkumnya kedalam tabel berdasarkan 

peringkat untuk memudahkan dalam menyimpulkan. 

Tabel 4.23 Ranking Kompetensi Emosional Pegawai Perempuan 

Dimensi Rata - Rata Persentase Keterangan 

Sensitif/Saling Pengertian 3.85 15.96 Baik 

Kepedulian Terhadap Kepuasan 

Pelanggan 
4.04 16.77 Baik 

Pengendalian Diri 4.11 17.04 Baik 

Percaya Diri 3.97 16.44 Baik 

Kemampuan Beradaptasi 4.12 17.07 Baik 

Komitmen pada Organisasi 4.03 16.72 Baik 

Batas Rata - Rata 4.02   Baik 

Jumlah 24.12 100.00   
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Dari tabel 4.23 diketahui bahwa batas rata-rata yang diperoleh sebesar 4.02 

yang berarti pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong berpendapat 

bahwa mereka sudah memiliki nilai kompetensi emosional yang baik. Ada beberapa 

aspek yang memiliki nilai diatas batas rata-rata yaitu kepedulian terhadap kepuasan 

pelanggan, pengendalian diri, kemampuan beradaptasi dan komitmen pada 

organisasi. Untuk aspek ini diharapkan tetap dipertahankan dan dikembangkan. 

Selain itu ada beberapa aspek yang memiliki nilai dibawah batas rata-rata yaitu 

aspek sensitifitas/saling pengertian dan percaya diri. Hal ini berarti aspek tersebut 

harus lebih diperhatikan dan terus diperbaiki agar menjadi lebih baik.  

 

4.4.6. Kinerja yang Dimiliki Pegawai Perempuan 

Berikut adalah gambaran umum kinerja yang dimiliki oleh pegawai 

kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong.  

Tabel 4.24 Respon Pegawai Perempuan Mengenai Kinerja 

No Dimensi 
Respon Bobot 

Total 

Rata 

- 

Rata 

Keterangan 
SS S N TS STS 

1 Kualitas 13 42 4 1 0 123.00 4.10 Baik 

2 Kuantitas 8 10 6 6 0 110.00 3.67 Baik 

3 Ketepatan Waktu 19 63 8 0 0 123.67 4.12 Baik 

4 Efektifitas 15 45 0 0 0 127.50 4.25 
Sangat 

Baik 

 
Jumlah 55 160 18 7 0 484.17   

  

  

Total 275 640 54 14 0 983 

Persentase 27.98 65.11 5.49 1.42 0.00 100 

Rata - rata 4.03 Baik 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan Microsoft Excel) 

Dari tabel 4.24 dapat dilihat bahwa rata-rata skor kinerja yang dimiliki 

pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong adalah sebesar 4.03 yang 
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berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan kategori baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa 

kinerja yang dimiliki pegawai perempuan sudah baik.  

Pada dimensi pertama yaitu kualitas. Nilai rata-rata yang didapat sebesar 

4.10 yang berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan kategori baik. Hal ini berarti 

responden menilai bahwa kualitas dalam memenuhi tugas yang dimilikinya sudah 

baik. Pada dimensi kedua yaitu kuantitas. Nilai rata-rata yang didapat sebesar 3.67 

yang berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan kategori baik. Hal ini berarti 

responden menilai bahwa kemampuan dalam menyelesaikan jumlah pekerjaan 

sesuai dengan target sudah baik. Pada dimensi ketiga yaitu ketepatan waktu. Nilai 

rata-rata yang didapat sebesar 4.12 yang berada pada interval 3.40 – 4.19 dengan 

kategori baik. Hal ini berarti responden menilai bahwa kemampuannya dalam 

menyelesaikan aktivitas sesuai target sudah baik. Pada dimensi keempat yaitu 

efektifitas. Nilai rata-rata yang didapat sebesar 4.25 yang berada pada interval 4.20 

– 5.00 dengan kategori sangat baik. Hal ini berarti responden memiliki tingkat 

efektifitas yang sangat baik.  

Kemudian peneliti akan merangkumnya kedalam tabel berdasarkan 

peringkat untuk memudahkan dalam menyimpulkan. 

Tabel 4.25 Ranking Kinerja Pegawai Perempuan 

Dimensi 
Rata - 

Rata 
Persentase Keterangan 

Kualitas 4.10 25.40 Baik 

Kuantitas 3.67 22.72 Baik 

Ketepatan Waktu 4.12 25.54 Baik 

Efektifitas 4.25 26.33 Sangat Baik 

Batas Rata - Rata 4.03   Baik 

Jumlah 16.14 100.00   
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Dari tabel 4.25 diketahui bahwa batas rata-rata yang diperoleh sebesar 4.03 

yang berarti pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong berpendapat 

bahwa mereka sudah memiliki kinerja yang baik. Ada beberapa aspek yang 

memiliki nilai diatas batas rata-rata yaitu aspek kualitas, ketepatan waktu dan 

efektifitas. Hal ini berarti aspek tersebut sudah baik dan diharapkan tetap 

dipertahankan dan dikembangkan. Selain itu ada aspek yang memiliki nilai dibawah 

batas rata-rata yaitu aspek kuantitas. Hal ini berarti aspek tersebut harus lebih 

diperhatikan dan terus diperbaiki agar menjadi lebih baik. 

 

4.5. Analisis Uji Beda 

Uji ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui apakah ada perbedaan 

yang jelas antar grup pada variabel dependen. Menurut Singgih Santoso (2004:150-

151), pengambilan keputusan dalam uji diskriminan ini dapat dilakukan dengan 

melihat angka Wilk’s Lambda. Jika angka Wilk’s Lambda mendekati 0 maka data 

tiap grup cenderung berbeda, sedangkan jika angka Wilk’s Lambda mendekati 1 

maka data tiap grup cenderung sama. Selain dengan cara Wilk’s Lambda, 

pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan F-test. Jika Sig < 0,05 berarti ada 

perbedaan antar grup, sedangkan jika Sig > 0,05 berarti tidak ada perbedaan antar 

grup. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.26 Hasil Analisis Uji Beda 

 

 

 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

Tests of Equality of Group Means 

 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

Kinerja 0.995 0.314 1 65 0.577 
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Berdasarkan tabel 4.26 diperoleh nilai Wilk’s Lambda sebesar 0.995 yang 

mendekati nilai 1 disertai dengan nilai signifikansi sebesar 0.577 > 0.05 sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja antara pegawai 

laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat dibuktikan melalui tabel 4.27 bahwa 

rata-rata kinerja pegawai laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda dimana 

pegawai laki-laki memperoleh rata-rata kinerja sebesar 40.54 dan pegawai 

perempuan memperoleh rata-rata kinerja sebesar 41.06. 

Tabel 4.27 Hasil Uji Kinerja Pegawai 

 

 

 

 

 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

 

4.6. Analisis Regresi Linear Berganda 

Untuk mengukur pengaruh variabel independen (kompetensi sosial dan 

kompetensi emosional) terhadap variabel dependen (kinerja pegawai), peneliti 

menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linier berganda 

adalah pengaruh secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X1, 

X2,….Xn) terhadap variabel dependen (Y). Dalam penelitian kali ini variabel 

kompetensi sosial sebagai X1 , variabel kompetensi emosional sebagai X2 dan 

variabel kinerja sebagai Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari 

Group Statistics 

jenis kelamin Mean Std. Deviation 

Valid N (listwise) 

Unweighted Weighted 

laki-laki kinerja 40.5405 3.80493 37 37.000 

perempuan kinerja 41.0667 3.84110 30 30.000 

Total kinerja 40.7761 3.80120 67 67.000 
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variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. Pengolahan data dibantu dengan program Microsoft Excel dan SPSS 

versi 25.00. Penulis membagi hasil analisis linear berganda kepada kinerja pegawai 

laki-laki dan perempuan. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

4.6.1. Variabel Kompetensi Sosial, Kompetensi Emosional dan Kinerja Pada 

Pegawai Laki-Laki 

Berikut adalah hasil uji pengaruh kompetensi sosial dan emosional terhadap 

kinerja pegawai kelurahan laki-laki di Kecamatan Lengkong. 

 

Tabel 4.28 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Pada Pegawai Laki-Laki 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) -0.380 5.114   -0.074 0.941 

Kompetensi Sosial 0.250 0.085 0.507 2.937 0.006 

Kompetensi 
Emosional 

0.169 0.104 0.280 1.622 0.114 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai Laki-Laki 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.28, dapat dibuat persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = -0.380 + 0.250 X1 + 0.169 X2 + ε 
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Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa : 

1. Nilai konstanta pada persamaan regresi diatas sebesar -0.380 artinya apabila 

semua variabel independen (variabel kompetensi sosial dan kompetensi 

emosional) dianggap memiliki nilai nol (konstan), maka variabel dependen 

(variabel kinerja) akan mengalami penurunan sebesar 0.380 pada pegawai 

kelurahan laki-laki di Kecamatan Lengkong. 

2. Hasil uji analisis regresi untuk variabel kompetensi sosial sebesar 0.250 

artinya apabila variabel kompetensi sosial mengalami kenaikan sebesar 1 

(satu) satuan dan variabel kompetensi emosional dianggap memiliki nilai 

nol (konstan), maka variabel kinerja akan mengalami peningkatan sebesar 

0.250 pada pegawai kelurahan laki-laki di Kecamatan Lengkong. 

3. Hasil uji analisis regresi untuk variabel kompetensi emosional sebesar 0.169 

artinya apabila variabel kompetensi emosional mengalami kenaikan sebesar 

1 (satu) satuan dan variabel kompetensi sosial dianggap memiliki nilai nol 

(konstan), maka variabel kinerja akan mengalami peningkatan sebesar 

0.169 pada pegawai kelurahan laki-laki di Kecamatan Lengkong. 

 

4.6.2. Variabel Kompetensi Sosial dan Kinerja Pada Pegawai Laki-Laki 

Berikut adalah hasil uji pengaruh kompetensi sosial terhadap kinerja pada 

pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong. 
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Tabel 4.29 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Dengan Variabel 

Kompetensi Sosial Pada Pegawai Laki-Laki 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.697 4.858   0.555 0.582 

Kompetensi Sosial 0.353 0.058 0.716 6.064 0.000 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai Laki-Laki 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

 

Berdasarkan Tabel 4.29, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 2.697 + 0.353 X1 + ε 
 

1. Nilai konstanta pada persamaan regresi diatas sebesar 2.667 artinya 

apabila variabel independen (variabel kompetensi sosial) dianggap 

memiliki nilai nol (konstan), maka variabel dependen (variabel kinerja) 

akan mengalami kenaikan sebesar 2.697 pada pegawai kelurahan laki-

laki di Kecamatan Lengkong. 

2. Hasil uji analisis regresi untuk variabel kompetensi sosial sebesar 0.353 

artinya apabila variabel kompetensi sosial mengalami kenaikan sebesar 

1 (satu) satuan, maka variabel kinerja akan mengalami peningkatan 

sebesar 0.353 pada pegawai kelurahan laki-laki di Kecamatan Lengkong. 

 

4.6.3. Variabel Kompetensi Emosional dan Kinerja Pada Pegawai Laki-Laki 

Berikut adalah hasil uji pengaruh kompetensi emosional terhadap kinerja 

pada pegawai kelurahan laki-laki di Kecamatan Lengkong. 
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Tabel 4.30 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Dengan Variabel 

Kompetensi Emosional Pada Pegawai Laki-Laki 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.756 5.303   0.897 0.376 

Kompetensi 
Emosional 

0.396 0.077 0.658 5.165 0.000 

 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai Laki-Laki 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

 

Berdasarkan Tabel 4.30, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 4.756 + 0.396 X2 + ε 
 

1. Nilai konstanta pada persamaan regresi diatas sebesar 4.756 artinya apabila 

variabel independen (variabel kompetensi emosional) dianggap memiliki 

nilai nol (konstan), maka variabel dependen (variabel kinerja) akan 

mengalami kenaikan sebesar 4.756 pada pegawai kelurahan laki-laki di 

Kecamatan Lengkong. 

2. Hasil uji analisis regresi untuk variabel kompetensi emosional sebesar 0.396 

artinya apabila variabel kompetensi emosional mengalami kenaikan sebesar 

1 (satu) satuan, maka variabel kinerja akan mengalami peningkatan sebesar 

0.396 pada pegawai kelurahan laki-laki di Kecamatan Lengkong. 

 

4.6.4. Variabel Kompetensi Sosial, Kompetensi Emosional dan Kinerja Pada 

Pegawai Perempuan 

Berikut adalah hasil uji linearitas kompetensi sosial dan emosional terhadap 

kinerja pada pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong. 
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Tabel 4.31 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Pada Pegawai Perempuan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) 9.004 6.873   1.310 0.201 

Kompetensi Sosial 0.180 0.105 0.385 1.703 0.100 

Kompetensi 
Emosional 

0.130 0.135 0.218 0.963 0.344 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai Perempuan 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 
 

Berdasarkan Tabel 4.31, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 9.004 + 0.180 X1 + 0.130 X2 + ε 

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa : 

1. Nilai konstanta pada persamaan regresi diatas sebesar 9.004 artinya apabila 

semua variabel independen (variabel kompetensi sosial dan kompetensi 

emosional) dianggap memiliki nilai nol (konstan), maka variabel dependen 

(variabel kinerja) akan mengalami kenaikan sebesar 9.004 pada pegawai 

kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong. 

2. Hasil uji analisis regresi untuk variabel kompetensi sosial sebesar 0.180 

artinya apabila variabel kompetensi sosial mengalami kenaikan sebesar 1 

(satu) satuan dan variabel kompetensi emosional dianggap memiliki nilai nol 

(konstan), maka variabel kinerja akan mengalami peningkatan sebesar 0.180. 

pada pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong. 

3. Hasil uji analisis regresi untuk variabel kompetensi emosional sebesar 0.130 

artinya apabila variabel kompetensi emosional mengalami kenaikan sebesar 

1 (satu) satuan dan variabel kompetensi sosial dianggap memiliki nilai nol 
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(konstan), maka variabel kinerja akan mengalami peningkatan sebesar 0.130 

pada pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong. 

 

4.6.5. Variabel Kompetensi Sosial dan Kinerja Pada Pegawai Perempuan 

Berikut adalah hasil uji linearitas kompetensi sosial terhadap kinerja pada 

pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong. 

Tabel 4.32 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Dengan Variabel 

Kompetensi Sosial Pada Pegawai Perempuan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) 11.920 6.163   1.934 0.063 

Kompetensi Sosial 0.252 0.074 0.539 3.390 0.002 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai Perempuan 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

 

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, dapat dibuat persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = 11.920 +0.252 X1 + ε 
 

1. Nilai konstanta pada persamaan regresi diatas sebesar 11.920 artinya 

apabila variabel independen (variabel kompetensi sosial) dianggap 

memiliki nilai nol (konstan), maka variabel dependen (variabel kinerja) 

akan mengalami kenaikan sebesar 11.920 pada pegawai kelurahan 

perempuan di Kecamatan Lengkong. 

2. Hasil uji analisis regresi untuk variabel kompetensi sosial sebesar 0.252 

artinya apabila variabel kompetensi sosial mengalami kenaikan sebesar 1 
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(satu) satuan, maka variabel kinerja akan mengalami peningkatan sebesar 

0.252 pada pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong. 

 

4.6.6. Variabel Kompetensi Emosional dan Kinerja Pada Pegawai 

Perempuan 

Berikut adalah hasil uji linearitas kompetensi emosional terhadap kinerja 

pada pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong. 

Tabel 4.33 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Dengan Variabel 

Kompetensi Emosional Pada Pegawai Perempuan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 12.726 6.734   1.890 0.069 

Kompetensi 
Emosional 

0.292 0.098 0.491 2.981 0.006 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai Perempuan 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

 

Berdasarkan Tabel 4.33, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 12.726 +0.292 X2 + ε 
 

1. Nilai konstanta pada persamaan regresi diatas sebesar 12.726 artinya 

apabila variabel independen (variabel kompetensi emosional) dianggap 

memiliki nilai nol (konstan), maka variabel dependen (variabel kinerja) 

akan mengalami kenaikan sebesar 12.726 pada pegawai kelurahan 

perempuan di Kecamatan Lengkong. 



115 
 

2. Hasil uji analisis regresi untuk variabel kompetensi emosional sebesar 0.292 

artinya apabila variabel kompetensi emosional mengalami kenaikan sebesar 

1 (satu) satuan, maka variabel kinerja akan mengalami peningkatan sebesar 

0.292 pada pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong. 

 

4.7. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

4.7.1. Pengaruh Kompetensi Sosial Terhadap Kinerja Pegawai Laki-Laki 

Uji determinasi diigunakan untuk mengetahui persentase sumbangan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi 

pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi dari variabel dependen. Koefisien determinasi dapat diperoleh dengan cara 

mengkuadratkan koefisien korelasi atau R Squared (R2). Hasil uji determinasi dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.34 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Mengenai Pengaruh Kompetensi 

Sosial Terhadap Kinerja Pegawai Laki-Laki 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .716a 0.512 0.498 2.44738 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sosial 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan angka koefisien determinasi (R 

Square) sebesar 0.512 yang berarti bahwa pengaruh variabel kompetensi sosial 

terhadap kinerja pegawai kelurahan laki-laki di Kecamatan Lengkong adalah 

sebesar 51.2%, sedangkan sisanya (residual) sebesar 48.8%  dipengaruhi oleh faktor 

lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Skor 0.512 termasuk 
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kedalam interval koefisien 0.40-0.599 sehingga hubungan antara kompetensi sosial 

dan kinerja pegawai laki-laki adalah sedang. 

 

4.7.2. Pengaruh Kompetensi Emosional Terhadap Kinerja Pegawai Laki-

Laki 

Berikut adalah hasil uji determinasi kompetensi emosional terhadap kinerja 

pada pegawai kelurahan laki-laki di Kecamatan Lengkong. 

Tabel 4.35 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Mengenai Pengaruh Kompetensi 

Emosional Terhadap Kinerja Pegawai Laki-Laki 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .658a 0.433 0.416 2.64007 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Emosional 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan angka koefisien determinasi (R 

Square) sebesar 0.433 yang berarti bahwa pengaruh variabel kompetensi emosional 

terhadap kinerja pegawai kelurahan laki-laki di Kecamatan Lengkong adalah 

sebesar 43.3%, sedangkan sisanya (residual) sebesar 56.7%  dipengaruhi oleh faktor 

lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Skor 0.433 termasuk 

kedalam interval koefisien 0.40-0.599 sehingga hubungan antara kompetensi 

emosional dan kinerja pegawai laki-laki adalah sedang. 
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4.7.3. Pengaruh Kompetensi Sosial dan Emosional Terhadap Kinerja 

Pegawai Laki-Laki 

Berikut adalah hasil uji determinasi kompetensi social dan emosional 

terhadap kinerja pada pegawai kelurahan laki-laki di Kecamatan Lengkong. 

Tabel 4.36 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Mengenai Pengaruh Kompetensi 

Sosial dan Emosional Terhadap Kinerja Pegawai Laki-Laki 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .740a 0.547 0.521 2.39229 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Emosional, Kompetensi Sosial 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan angka koefisien determinasi (R 

Square) sebesar 0.547 yang berarti bahwa pengaruh variabel kompetensi sosial dan 

emosional terhadap kinerja pegawai kelurahan laki-laki di Kecamatan Lengkong 

adalah sebesar 54.7%, sedangkan sisanya (residual) sebesar 45.3% dipengaruhi 

oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Skor 0.547 

termasuk kedalam interval koefisien 0.40-0.599 sehingga hubungan antara 

kompetensi sosial dan emosional terhadap kinerja pegawai laki-laki adalah sedang. 

 

4.7.4. Pengaruh Kompetensi Sosial Terhadap Kinerja Pegawai Perempuan 

Berikut adalah hasil uji determinasi kompetensi social terhadap kinerja pada 

pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong. 
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Tabel 4.37 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Mengenai Pengaruh Kompetensi 

Sosial Terhadap Kinerja Pegawai Perempuan 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .539a 0.291 0.266 2.89887 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sosial 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan angka koefisien determinasi (R 

Square) sebesar 0.291 yang berarti bahwa pengaruh variabel kompetensi sosial 

terhadap kinerja pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong adalah 

sebesar 29.1%, sedangkan sisanya (residual) sebesar 70.9% dipengaruhi oleh faktor 

lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Skor 0.291 termasuk 

kedalam interval koefisien 0.20-0.399 sehingga hubungan antara kompetensi sosial 

dan kinerja pegawai perempuan adalah rendah. 

 

4.7.5. Pengaruh Kompetensi Emosional Terhadap Kinerja Pegawai 

Perempuan 

Berikut adalah hasil uji determinasi kompetensi emosional terhadap kinerja 

pada pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong. 

Tabel 4.38 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Mengenai Pengaruh Kompetensi 

Emosional Terhadap Kinerja Pegawai Perempuan 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .491a 0.241 0.214 2.99949 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Emosional 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 
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Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan angka koefisien determinasi (R 

Square) sebesar 0.241 yang berarti bahwa pengaruh variabel kompetensi emosional 

terhadap kinerja pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong adalah 

sebesar 24.1%, sedangkan sisanya (residual) sebesar 75.9% dipengaruhi oleh faktor 

lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Skor 0.241 termasuk 

kedalam interval koefisien 0.20-0.399 sehingga hubungan antara kompetensi 

emosional dan kinerja pegawai perempuan adalah rendah. 

 

4.7.6. Pengaruh Kompetensi Sosial dan Emosional Terhadap Kinerja 

Pegawai Perempuan 

Berikut adalah hasil uji determinasi kompetensi social dan emosional 

terhadap kinerja pada pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong. 

Tabel 4.39 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Mengenai Pengaruh Kompetensi 

Sosial dan Emosional Terhadap Kinerja Pegawai Perempuan 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .561a 0.315 0.264 2.90262 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Emosional, Kompetensi 
Sosial 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan angka koefisien determinasi (R 

Square) sebesar 0.315 yang berarti bahwa pengaruh variabel kompetensi emosional 

terhadap kinerja pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan Lengkong adalah 

sebesar 31.5%, sedangkan sisanya (residual) sebesar 68.5% dipengaruhi oleh faktor 

lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Skor 0.315 termasuk 



120 
 

kedalam interval koefisien 0.20-0.399 sehingga hubungan antara kompetensi sosial 

dan emosional terhadap kinerja pegawai perempuan adalah rendah. 

 

4.7.7. Pengaruh Kompetensi Sosial dan Emosional Terhadap Kinerja 

Pegawai 

Berikut adalah hasil uji determinasi kompetensi sosial dan emosional 

terhadap kinerja pada pegawai kelurahan di Kecamatan Lengkong. 

Tabel 4.40 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Mengenai Pengaruh Kompetensi 

Sosial dan Emosional Terhadap Kinerja Pegawai  

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .680a .462 .445 2.83182 

a. Predictors: (Constant), kompetensi emosional, kompetensi sosial 
b. Dependent Variable: kinerja 

 

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan angka koefisien determinasi (R 

Square) sebesar 0.462 yang berarti bahwa pengaruh variabel kompetensi sosial dan 

emosional terhadap kinerja pegawai di kelurahan berprestasi Kecamatan Lengkong 

adalah sebesar 46.2%, sedangkan sisanya (residual) sebesar 53.8% dipengaruhi 

oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Skor 0.462 

termasuk kedalam interval koefisien 0.40-0.599 sehingga hubungan antara 

kompetensi sosial dan emosional terhadap kinerja pegawai adalah sedang. 

Untuk menganalisis pengaruh variabel kompetensi sosial dan emosional 

terhadap kinerja, berdasarkan hasil yang diperoleh diatas maka peneliti 

merangkumnya kedalam sebuat tabel untuk memudahkan dalam menganalisisnya. 
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Tabel 4.41 Rangkuman Hasil Uji Determinasi 

Variabel 

Koefisien 

Determinasi 

(R2) 

Pengaruh Residu Hubungan 

Pengaruh Kompetensi Sosial 

Terhadap Kinerja Pegawai Laki-Laki 
0.512 51.20% 48.80% Sedang 

Pengaruh Kompetensi Emosional 

Terhadap Kinerja Pegawai Laki-Laki 
0.433 43.30% 56.70% Sedang 

Pengaruh Kompetensi Sosial dan 

Emosional Terhadap Kinerja Pegawai 

Laki-Laki 

0.547 54.70% 45.30% Sedang 

Pengaruh Kompetensi Sosial 

Terhadap Kinerja Pegawai Perempuan 
0.291 29.10% 70.90% Rendah 

Pengaruh Kompetensi Emosional 

Terhadap Kinerja Pegawai Perempuan 
0.241 24.10% 75.90% Rendah 

Pengaruh Kompetensi Sosial dan 

Emosional Terhadap Kinerja 

Pegawai Perempuan 

0.315 31.50% 68.50% Rendah 

Pengaruh Kompetensi Sosial dan 

Emosional Terhadap Kinerja 

Pegawai 

0.462 46.20% 53.80% Sedang 

 

Berdasarkan Tabel 4.41 dapat dilihat bahwa variabel kompetensi sosial dan 

emosional mempengaruhi kinerja pegawai laki-laki sebesar 54.7% dengan 

hubungan yang sedang, sementara secara parsial kompetensi sosial lebih 

mempengaruhi kinerja pegawai laki-laki dibandingkan kompetensi emosional. 

Pada pegawai perempuan, variabel kompetensi sosial dan emosional 

mempengaruhi kinerja 31.5% dengan hubungan yang rendah, sementara secara 

parsial kompetensi sosial lebih mempengaruhi kinerja pegawai perempuan 

dibandingkan kompetensi emosional.  

 

 



122 
 

4.8. Pengujian Hipotesis 

4.8.1. Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t) 

Analisis pengujian individual atau parsial (Uji t) diperlukan untuk 

mengetahui bahwa variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam uji ini 

didasarkan pada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0.05. Adapun dasar 

pengambilan keputusan uji hipotesis parsial adalah sebagai berikut. ρ value < 0.05 

maka Hₐ diterima dan jika ρ value > 0.05 maka Hₐ ditolak. 

• H0 ditolak , jika T hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0.05, maka 

variabel independen berpengaruh signifikan 

• H0 diterima, jika T hitung < t tabel dan nilai signifikansi > 0.05, maka 

variabel independen tidak berpengaruh signifikan. 

Untuk mengetahui nilai t tabel, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.  

 

 

Ket: n = jumlah responden 

K = jumlah variabel independen 

 

T tabel = 0.05/2 ; 67 - 2 – 1 

T tabel= 0.025 ; 64 

Cari nilai yang ditunjukkan di T tabel, sehingga akan diketahu bahwa nilai T tabel 

nya sebesar 1.999. 

 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

T tabel = alfa/2 ; n – k -1 
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Tabel 4.42 Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t) Pada Pegawai Laki-Laki 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.697 4.858   0.555 0.582 

Kompetensi 

Sosial 
0.353 0.058 0.716 6.064 0.000 

 
Kompetensi 

Emosional 
0.396 0.077 0.658 5.165 0.000 

a. Dependent Variable : Kiinerja Pegawai Laki-Laki 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

 

1. Dari tabel 4.42 diketahui bahwa  nilai t hitung variabel kompetensi sosial 

sebesar 6.064 dan t tabel sebesar 1.999, dengan demikian  6.064 > 1.999 

dan nilai signifikansi 0.000 < 0.05. Jadi dapat dinyatakan bahwa H₀ 

ditolak, yang berarti bahwa secara parsial kompetensi sosial memberikan 

pengaruh terhadap kinerja pegawai kelurahan laki-laki di Kecamatan 

Lengkong. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi atau rendah nilai 

X akan berpengaruh terhadap nilai Y, artinya semakin tinggi atau rendah 

kompetensi sosial yang dimiliki akan berpengaruh positif signifikan pada 

kinerja pegawai kelurahan laki-laki di di Kecamatan Lengkong. Dari 

tabel juga diketahui bahwa nilai korelasi antara variabel independen dan 

dependen sebesar 0.353 yang berarti bahwa variabel kompetensi sosial 

dan kinerja saling berkaitan.  

2. Dari tabel 4.42 diketahui bahwa nilai t hitung variabel kompetensi 

emosional sebesar 5.165 dan t tabel sebesar 1.999, dengan demikian  

5.165 > 1.999 dan nilai signifikansi 0.000 < 0.05. Jadi dapat dinyatakan 

bahwa H₀ ditolak, yang berarti bahwa secara parsial kompetensi 
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emosional memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai kelurahan 

laki-laki di Kecamatan Lengkong. Hal ini menunjukan bahwa semakin 

tinggi atau rendah nilai X akan berpengaruh terhadap nilai Y, artinya 

semakin tinggi atau rendah kompetensi emosional yang dimiliki 

berpengaruh signifikan pada kinerja pegawai kelurahan laki-laki di di 

Kecamatan Lengkong. Dari tabel juga diketahui bahwa nilai korelasi 

antara variabel independen dan dependen sebesar 0.396 yang berarti 

bahwa variabel kompetensi emosional dan kinerja saling berkaitan. 

 

Tabel 4.43 Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t) Pada Pegawai Perempuan 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 11.920 6.163   1.934 0.063 

Kompetensi 

Sosial 
0.252 0.074 0.539 3.390 0.002 

 
Kompetensi 

Emosional 
0.292 0.098 0.491 2.981 0.006 

a. Dependent Variable : Kiinerja Pegawai Perempuan 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

 

1. Dari tabel 4.43 diketahui bahwa  nilai t hitung variabel kompetensi sosial 

sebesar 3.390 dan t tabel sebesar 1.999, dengan demikian  3.390 > 1.999 

dan nilai signifikansi 0.002 < 0.05. Jadi dapat dinyatakan bahwa H₀ 

ditolak, yang berarti bahwa secara parsial kompetensi sosial memberikan 

pengaruh terhadap kinerja pegawai kelurahan perempuan di Kecamatan 

Lengkong. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi atau rendah nilai 

X akan berpengaruh terhadap nilai Y, artinya semakin tinggi atau rendah 
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kompetensi sosial yang dimiliki akan berpengaruh positif signifikan pada 

kinerja pegawai kelurahan perempuan di di Kecamatan Lengkong. Dari 

tabel juga diketahui bahwa nilai korelasi antara variabel independen dan 

dependen sebesar 0.252 yang berarti bahwa variabel kompetensi sosial 

dan kinerja saling berkaitan. 

2. Dari tabel 4.43 diketahui bahwa nilai t hitung variabel kompetensi 

emosional sebesar 2.981 dan t tabel sebesar 1.999, dengan demikian  

2.981 > 1.999 dan nilai signifikansi 0.006 < 0.05. Jadi dapat dinyatakan 

bahwa H₀ ditolak, yang berarti bahwa secara parsial kompetensi 

emosional memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai kelurahan 

perempuan di Kecamatan Lengkong. Hal ini menunjukan bahwa semakin 

tinggi atau rendah nilai X  akan berpengaruh terhadap nilai Y, artinya 

semakin tinggi atau rendah kompetensi emosional yang dimiliki 

berpengaruh signifikan pada kinerja pegawai kelurahan perempuan di di 

Kecamatan Lengkong. Dari tabel juga diketahui bahwa nilai korelasi 

antara variabel independen dan dependen sebesar 0.292 yang berarti 

bahwa variabel kompetensi emosional dan kinerja saling berkaitan. 

 

Tabel 4.44 Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t) Pada Pegawai Kelurahan di 

Kecamatan Lengkong 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
4.138 5.036  .822 .414 

kompetensi sosial 
.261 .082 .409 3.182 .002 

kompetensi emosional 
.145 .057 .328 2.552 .013 
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1. Dari tabel 4.44  diketahui bahwa  nilai t hitung variabel kompetensi sosial 

sebesar 3.182 dan t tabel sebesar 1.999, dengan demikian  3.182 > 1.999 

dan nilai signifikansi 0.002 < 0.05. Jadi dapat dinyatakan bahwa H₀ 

ditolak, yang berarti bahwa secara parsial kompetensi sosial memberikan 

pengaruh terhadap kinerja pegawai di kelurahan berprestasi Kecamatan 

Lengkong. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi atau rendah nilai 

X akan berpengaruh terhadap nilai Y, artinya semakin tinggi atau rendah 

kompetensi sosial yang dimiliki akan berpengaruh positif signifikan pada 

kinerja pegawai di kelurahan berprestasi di Kecamatan Lengkong. 

2. Dari tabel 4.44 diketahui bahwa nilai t hitung variabel kompetensi 

emosional sebesar 2.552 dan t tabel sebesar 1.999, dengan demikian  

2.552 > 1.999 dan nilai signifikansi 0.013 < 0.05. Jadi dapat dinyatakan 

bahwa H₀ ditolak, yang berarti bahwa secara parsial kompetensi 

emosional memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai di kelurahan 

berprestasi Kecamatan Lengkong. Hal ini menunjukan bahwa semakin 

tinggi atau rendah nilai X akan berpengaruh terhadap nilai Y, artinya 

semakin tinggi atau rendah kompetensi emosional yang dimiliki akan 

berpengaruh signifikan pada kinerja pegawai di kelurahan berprestasi di 

Kecamatan Lengkong. 
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4.8.2. Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F) 

Uji F dikenal dengan Uji serentak untuk melihat bagaimanakah pengaruh 

semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji 

simultan (uji F) bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama atau simultan. Uji ini dapat 

dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi pada tingkat a yang digunakan. 

Dalam penelitian ini tingkat a yang digunakan adalah sebesar 5%. Adapun 

ketentuan Uji F adalah sebagai berikut. 

• Nilai F hitung > F tabel dan nilai signifikansi < 0.05, maka H1 

diterima yang berarti variabel independen secara simultan 

mempengaruhi variabel dependen. 

• Nilai F hitung < F tabel dan nilai signifikansi > 0.05, maka H0 

diterima yang berarti variabel independen secara simultan tidak 

mempengaruhi variabel dependen. 

Untuk mengetahui nilai F tabel, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.  

 

 

Ket: n = jumlah responden 

k = jumlah variabel independen 

 

F tabel = 2 ; 67 - 2 – 1 

F tabel= 2 ; 64 

Cari nilai yang ditunjukkan di F tabel, sehingga akan diketahui bahwa nilai F tabel 

nya sebesar 3.14. 

 

 

 

 

F tabel = k ; n – k -1 

 



128 
 

Tabel 4.45  Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F) Pada Pegawai Laki-Laki 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 235.308 2 117.654 20.558 .000b 

Residual 194.584 34 5.723     

Total 429.892 36       

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai Laki-Laki 

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Emosional, Kompetensi Sosial 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

Dari tabel 4.45 dapat dilihat nilai F hitung yang diperoleh adalah 20.558. 

Nilai 20.558 > 3.14 dan nilai signifikansi yang didapat adalah 0.000. Nilai 0.000 < 

0.05. Jadi dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti variabel independen 

secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Jadi variabel kompetensi sosial 

dan emosional secara simultan mempengaruhi kinerja pada pegawai kelurahan laki-

laki di di Kecamatan Lengkong. 

Tabel 4.46 Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F) Pada Pegawai Perempuan 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 104.387 2 52.193 6.195 .006b 

Residual 227.480 27 8.425     

Total 331.867 29       

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai Perempuan 

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Emosional, Kompetensi Sosial 

Sumber: kuesioner (data diolah dengan SPSS) 

Dari tabel 4.46 dapat dilihat nilai F hitung yang diperoleh adalah 6.195. 

Nilai 6.195 > 3.14 dan nilai signifikansi yang didapat adalah 0.006. Nilai 0.006 < 

0.05. Jadi dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti variabel independen 

secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Jadi variabel kompetensi sosial 
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dan emosional secara simultan mempengaruhi kinerja pada pegawai kelurahan 

perempuan di di Kecamatan Lengkong.  

 

4.9. Pembahasan 

4.9.1. Kompetensi Sosial Pegawai Laki-Laki dan Perempuan 

Menurut Spencer and Spencer (1993), kompetensi sosial individu 

terinternalisasi kedalam bentuk tujuh tingkat kemauan dan kemampuan. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa kompetensi sosial yang 

dimiliki pegawai laki-laki sudah baik. Tapi ada dimensi yang perlu diperhatikan 

karena skornya berada dibawah rata-rata. Dimensi kepemimpinan kelompok 

menempati posisi paling bawah dengan nilai rata-rata 3.66. Aspek tersebut 

menandakan keinginan dan kemampuan untuk berperan sebagai pemimpin 

kelompok dan mampu menjadi suri teladan bagi anggota kelompok yang 

dipimpinnya masih kurang baik. Diikuti oleh dimensi pengaruh dan dampak dengan 

nilai rata-rata 4.09 dan dimensi mengembangkan orang lain dengan nilai rata-rata 

4.16.  

Berdasarkan analisis deskriptif terhadap pegawai perempuan, diketahui 

bahwa kompetensi sosial sudah baik dengan skor 4.15. Dimensi kepemimpinan 

kelompok memiliki skor paling rendah yaitu 3.78. Diikuti oleh dimensi pengaruh 

dan dampak dengan nilai rata-rata 4.02 dan dimensi mengembangkan orang lain 

dengan nilai rata-rata 4.13.  

Dimensi kompetensi sosial paling rendah yang dimiliki pegawai laki-laki 

dan perempuan sama yaitu kepemimpinan kelompok. Hal ini mungkin dikarenakan 
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lingkungan kerja yang kurang mendukung dimana tidak ada atmosfer untuk 

menjadi yang terbaik dan menjadi pemimpin dikarenakan kenaikan jabatan di 

sektor pemerintahan, khususnya kelurahan, lebih ditinjau berdasarkan tingkat 

pendidikan. 

 

4.9.2. Kompetensi Emosional Pegawai Laki-Laki dan Perempuan 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap pegawai perempuan, 

diketahui bahwa kompetensi emosional yang dimilikinya sudah baik. Tapi ada 

dimensi yang perlu lebih diperhatikan karena skornya berada dibawah rata-rata. 

Dimensi sensitive/saling pengertian menempati posisi paling bawah dengan nilai 

rata-rata 3.85. Aspek tersebut menandakankemampuan dan kemauan untuk 

memahami, mendengarkan dan menanggapi hal-hal yang tidak dikatakan orang lain 

yang bisa berupa pemahaman atas pemikiran dan perasaan serta kelebihan dan 

keterbatasan orang lain masih kurang baik. Hal ini sesuai dengan penelitian empiris 

yang dilakukan oleh Meizara, Dewi dan Basti (2016) bahwa pegawai wanita 

menunjukkan dedikasi yang kuat dalam menjalankan tugas sehingga cenderung 

mengikis empati terhadap masalah pribadi bawahan. Selain itu perasaan kurang 

empati muncul karena mereka mengukur kemampuan dirinya yang berhasil focus 

dengan instansi meskipun memiliki anak-anak yang harus diurus.  

Dimensi yang berada diatas rata-rata adalah kemampuan beradaptasi 

dengan skor tertinggi yaitu 4.12. Aspek tersebut menandakan kemampuan 

menyesuaikan diri dan bekerja secara efektif pada berbagai situasi dan mampu 

melihat dari setiap perubahan situasi. Hal ini sesuai dengan penelitian empiris yang 
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dilakukan oleh Meizara, Dewi dan Basti (2016) bahwa pegawai wanita memiliki 

kemampuan beradaptasi yang baik karena perempuan memiliki berbagai peran 

yang harus dijalaninya baik sebagai istri, ibu dan pegawai.  

Berdasarkan analisis deskriptif terhadap pegawai laki-laki, diketahui bahwa 

kompetensi emosionalnya sudah baik. Dimensi sensitivitas/saling pengertian 

memiliki skor diatas rata-rata yaitu 4.07. Hal ini berarti pegawai laki-laki dapat 

memahami dan mengerti perasaan bawahannya. Hal ini sesuai dengan penelitian 

empiris yang dilakukan oleh Meizara, Dewi dan Basti (2016) bahwa pemimpin laki-

laki lebih fleksibel dan dapat diajak berkomunikasi untuk kepentingan pribadi 

pegawai dan lebih longgar dalam memberikan izin antarjemput anak karena 

pegawai laki-laki mengingat anak dan istrinya.  

Jika dilihat dari nilai rata-ratanya, ada perbedaan kecerdasan emosional 

yang dimiliki oleh pegawai laki-laki dan perempuan. Hal ini selaras dengan 

penelitian oleh Tukijan dan Harnoto bahwa gender mempengaruhi kecerdasan 

emosional. Selain itu Siwi, Luthfi dan Pradana (2015) juga mengatakan bahwa 

kecerdasan emosional jika ditinjau dari jenis kelamin, jumlah wanita yang memiliki 

kecerdasan emosional tinggi lebih banyak dibandingkan laki-laki. 

 

4.9.3. Kinerja Pegawai Laki-Laki dan Perempuan 

Dari hasil analisis deskriptif diketahui bahwa kinerja pegawai laki-laki 

sudah baik dengan skor 3.96. Tapi ada dimensi yang memiliki nilai dibawah rata-

rata yaitu aspek kuantitas. Aspek ini memiliki skor terendah yaitu 3.57 yang 

kemudian disusul oleh dimensi ketepatan waktu dengan skor 3.94.  
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Sedangkan kinerja yang dimiliki pegawai perempuan sudah baik dengan 

skor 4.03. Aspek dibawah rata-ratanya adalah kuantitas dengan skor 3.67. 

Sedangkan aspek dengan skor tertinggi adalah efektifitas. Dari nilai tersebut 

diketahui bahwa kinerja pegawai laki-laki dan perempuan berbeda. Hal ini 

diperkuat oleh hasil penelitian Tukijan dan Hartono (2013) yang menyatakan 

bahwa kinerja laki-laki dan perempuan berbeda. Kinerja pegawai laki-laki lebih 

rendah dibandingkan pegawai perempuan juga disebabkan oleh responden laki-laki 

didominasi oleh pegawai usai pensiun dimana menurut Nasir (2008) bahwa usia 55 

tahun sampai 65 tahun tidak lagi dikatakan produktif seperti tergambar dalam kurva 

umur dan TPK karena pada usia tersebut seeorang akan cenderung mengalami 

penurunan produktivititas, seseorang tenaga kerja yang berusia muda akan 

mengalami kemajuan dalam produktivitasnya tetapi seiring dengan pertambahan 

usia maka akan mengalami penurunan. 

 

4.9.4. Pengaruh Kompetensi Sosial Terhadap Kinerja Pegawai Laki-Laki 

dan Perempuan 

Dalam hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah kompetensi sosial 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai laki-laki. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kompetensi sosial berpengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai laki-laki dengan nilai t hitung 6.064 > t tabel 1.999 sehingga ada pengaruh 

signifikan antara kompetensi sosial dan kinerja pegawai laki-laki. Kompetensi 

sosial mampu menjelaskan varian kinerja sebesar 51.20% sedangkan sisanya 

48.80% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam model penelitian. 
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Hal ini sejalan dengan penelitian empiris yang dilakukan oleh Aristarini (2014) 

bahwa kompetensi sosial berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Kaswan (2012) bahwa 

kompetensi sosial merupakan kepemilikan dan penggunaan kemampuan untuk 

mengintegrasikan pemikiran, perasaan dan perilaku untuk mencapai tugas sosial 

dan hasil yang bernilai dalam konteks kelompok dan budaya yang besar.  

Hasil penelitian terhadap pegawai perempuan adalah kompetensi sosial 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai perempuan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sosial berpengaruh positif terhadap 

kinerja pegawai perempuan dengan nilai t hitung 3.390 > t tabel 1.999 sehingga ada 

pengaruh signifikan antara kompetensi sosial dan kinerja pegawai perempuan. 

Kompetensi sosial mampu menjelaskan varian kinerja sebesar 29.10% sedangkan 

sisanya 70.90% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam model 

penelitian. Hal ini sejalan dengan penelitian empiris yang dilakukan oleh Aristarini 

(2014) bahwa kompetensi sosial berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu dari Listio (2010), 

Farlen (2011), dan Winanti (2011), dengan hasil penelitiannya bahwa kompetensi 

sosial berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

 

4.9.5. Pengaruh Kompetensi Emosional Terhadap Kinerja Pegawai Laki-

Laki dan Perempuan 

Dalam hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah kompetensi emosional 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai laki-laki. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa kompetensi emosional berpengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai laki-laki dengan nilai t hitung 5.165 > t tabel 1.999 sehingga ada pengaruh 

signifikan antara kompetensi emosional dan kinerja pegawai laki-laki. Kompetensi 

emosional mampu menjelaskan varian kinerja sebesar 43.30% sedangkan sisanya 

56.70% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam model penelitian.  

 Hasil penelitian terhadap pegawai perempuan adalah kompetensi emosional 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai perempuan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kompetensi emosional berpengaruh positif terhadap 

kinerja pegawai perempuan dengan nilai t hitung 2.981 > t tabel 1.999 sehingga ada 

pengaruh signifikan antara kompetensi emosional dan kinerja pegawai perempuan. 

Kompetensi emosional mampu menjelaskan varian kinerja sebesar 24.10% 

sedangkan sisanya 75.90% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam 

model penelitian.  

 Hasil ini didukung oleh penelitian Winanti (2008) yang mengatakan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kompetensi emosional terhadap 

kinerja karyawan. Selain itu Edwardin (2006) juga mengatakan hal yang sama 

bahwa kompetensi emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

 

4.10. Implikasi Manajerial 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka ini akan memberikan implikasi 

manajerial bagi kelurahan-kelurahan di Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Hasil 

penelitian ini secara empirik memberikan gambaran akan pengaruh kompetensi 
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sosial dan emosional terhadap kinerja, dan didapatkan beberapa hal yang harus 

diperhatikan untuk menetapkan langkah perbaikan: 

1. Kompetensi sosial pegawai yang masih harus diperbaiki adalah dimensi 

kepemimpinan kelompok. Berarti pegawai tidak memiliki keinginan untuk 

menjadi pemimpin kelompok dan menjadi teladan bagi rekan kerja maupun 

bawahannya. Oleh karena itu perlu diadakan pelatihan rutin dengan topik 

leadership agar muncul keinginan menjadi yang terbaik dan bersaing secara 

sehat. Hal ini sangat penting bagi peningkatan kinerja organisasi jika 

pegawainya memiliki jiwa bersaing secara sehat yang tinggi. 

2. Kompetensi emosional pegawai yang masih harus diperbaiki adalah 

kepercayaan diri dan sensitivitas. Kompetensi emosional tidak lepas dari 

peranan organisasi, seperti mengatur tugas pokok dan fungsi dari setiap lini 

pekerjaan, tidak ada tumpang tindih tugas yang dapat mengakibatkan 

gesekan secara emosional antar pegawai. Selain itu organisasi dapat juga 

memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan usaha untuk 

meningkatkan kompetensi emosional pegawainya. Untuk meningkatkan 

tingkat kepercayaan diri, diperlukan pemberian penghargaan ataupun pujian 

terhadap pekerjaan yang berhasil diselesaikan dengan baik. Untuk 

meningkatkan sensitivitas, organisasi perlu lebih mengadakan sesi sharing 

dan lebih terbuka terhadap kritikan positif yang diberikan.  


