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ABSTRAK 

Wahyuni, Mappamiring, Sitti Rahmawati Arfah. Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Demokratis Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Camat 

Masalle Kabupaten Enrekang 

 

  Penelitian ini bertujuan Untuk, gambaran kinerja camat Kecamatan 

Masalle Kabupaten Enrekang, besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja camat Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. 

 

Lokasi penelitian adalah Kantor Kecamatan Masalle,termasuk salah satu 

kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang, kantor kecamatan ini terletak di 

seblah barat pusat pemerintahan dengan jarak 69,9 km dari ibukota kabupaten dan 

344 km di seblah Selatan Kota Makassar wilayah Kecamatan Masalle mempunyai 

luas 68,3 km yang terdiri dari, Desa Buntu Sarong, Desa Masalle, Desa 

Rampunan, Desa Tongkonan Basse, dan Desa Batu kede. 

Jenis penelitian yang di gunakan yaitu kuantitatif. Teknik sampel yang di 

gunakan adalah rondom dengan pengukuran instrumen penelitian yaitu skala 

likerts. Pengumpulan data di lakukan dengan cara melakukan observasi, 

kuesioner/angket dan dokumentasi dengan jumlah sampel sebanyak 45 orang 

karyawant yang ada di kecamatan masalle adapun teknik analisis data yang di 

gunakan adalah teknik analisis regresi linear sederhana dengan bantuan software 

SPSS Versi 24.0 

 

Adanya pengaruh Gaya Kepemimpina  Camat Masalle terhadap hasil kinerja 

pegawai di kantor camat masalle dapat dilihat dari koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0.249 atau 24,9%. Jadi dapat dikatakan bahwa 24,9% hasil kinerja 

Peagawai di pengaruhi oleh gaya kepemimpinan demokratis Masalle . Sedangkan 

sisanya 74,1% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan Camat, Kinerja Pegawai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu sumber penentu dalam 

pencapaian suatu tujuan organisasi, sebab tanpa SDM tujuan dan sasaran 

organisasi tidak akan tercapai sesuai yang direncanakan. Oleh karena itu, sebuah 

organisasi dituntut untuk mengelola SDM yang dimiliki dengan baik demi 

kelangsungan hidup dan kemajuan organisasi. Keefektifan dan keunggulan 

organisasi sangat tergantung pada kualitas SDM yang dimiliki. Seorang pemimpin 

yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan anggotanya. Suatu organisasi 

dengan kualitas SDM yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya. 

Pihak yang paling berpengaruh untuk memelihara kinerja pegawai adalah para 

pimpinan atau atasan langsung. Untuk itu, diperlukan pemimpin yang dapat 

mengarahkan dan mengembangkan potensi bawahan sesuai dengan sasaran 

organisasi. Sasaran tersebut dapat terwujud jika orang-orang yang berada di 

dalamnya mampu bekerja sama dengan orang lain dengan koordinasi. 

Hersey dan blanchart dalam sunyoto (2012 : 34) kepemimipinan adalah 

setiap upaya seseorang yang mencoba untuk mempengaruhi tingkah laku 

seseorang atau kelompok, upaya untuk memengaruhi ini bertujuan menvapai 

tujuan perorangan, atau bersama-samadengan tujuan organisasi yang mungkin 

sama atau berbeda.  

 Kepemimpinan dipandang sangat penting karena dua hal: pertama, 

adanya kenyataan bahwa penggantian pemimpin seringkali mengubah kinerja 
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suatu unit, instansi atau organisasi; kedua, hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa salah satu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi 

adalah kepemimpinan, mencakup proses kepemimpinan pada setiap jenjang 

organisasi, kompetensi dan tindakan pemimpin yang bersangkutan (Yukl, 1989). 

Kenyataan dan/atau gagasan, serta hasil penelitian tersebut tak dapat dibantah 

kebenaran. 

  Seorang pemimpin sebagai individu yang mampu mengarahkan setiap 

anggota ataupun mendorong anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. 

Seorang pemimpin mampu memahami setiap anggotanya yang dimana 

kepribadiannya yang berbeda-beda dengan kepribadianya sendiri, pemimpin 

memiliki kepribadian yang memiliki kinerja yang baik, baik dalam bentuk 

kelompok untuk melaksanakan setiap kegiatan pemimpin mampu mengatasi 

bawahanya, setiap pemimpin memiliki pribadi sentral yang sangat besar dan 

pengaruhnya sangat besar terhadap bawahannya terlihat setiap perilakunya pada 

saat melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin.

  Pemimpin dalam setiap organisasi mampu menciptakan integrasi yang 

serasi dengan para bawahannya juga termasuk membina kerja sama, mengarah 

dan mendorong kerja para bwahan sehingga tercipta motivasi positif yang akan 

menimbulkan niat dan usaha yang maksimal juga didukung fasilitas-fasilitas 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana sebagai seorang pemimpin 

salah satu dari manajemen memainkan perang yang sangat penting dalam 

mempengaruhi dan memberikan saran, sikap serta prilaku individu dan kelompok, 

sehingga membentuk kepemimpinan yang efektif dan efisien.   
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  Faktor keberhasilan seorang pemimpin salah satunya tergantung dengan 

teknik kepemimpinan yang dilakukan dalam menciptakan situasi sehingga 

menyebabkan orang yang dipimpinnya timbul kesadarannya untuk melaksanakan 

apa yang dikehendaki. Dengan kata lain, efektif atau tidaknya seorang pemimpin 

tergantung dari bagaimana kemampuannya dalam mengelola dan menerapkan 

pola kepemimpinannya sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi tersebut.Gaya 

kepemimpinan merupakan suatu cara pemimpin untuk memengaruhi bawahannya 

yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian. Terdapat 

beberapa gaya kepemimpinanyang baik digunakan untuk menjalankan suatu 

organisasi diantaranya adalah gaya kepemimpinan otokrasi, gaya kepemimpinan 

partisipatif, gaya kepemimpinan militeristik, gaya kepemimpinan bebas, gaya 

kepemimpinan kharismatis, gaya kepemimpinan demokratis dan gaya 

kepemimpinan paternalistik. Dari beberapa gaya kepemimpinan tersebut salah 

satunya adalah gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis 

yaitu pemimpin mampu bekerja sama dengan bawahan dan bawahan 

berpartisipasi dalam mengambil berbagai keputusan.  

  Gaya Kepemimpinan Demokratis Menurut Robbins, gaya kepemimpinan 

demokratis menggambarkan pemimpin yang cenderung melibatkan karyawan 

dalam mengambil keputusan, mendelegasikan wewenang, mendorong partisipasi 

dalam memutuskan metode dan sasaran kerja, dan menggunakan umpan balik 

sebagai peluang untuk melatih karyawan.Winardi mengemukakan gaya 

kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. 

Kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab. 
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Pembagian tugas yang disertai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang 

jelas, memungkinkan setiap anggota berpartisipasi secara aktif. Dengan kata lain, 

setiap anggota mengetahui secara pasti sumbangan yang dapat diberikannya untuk 

mencapai tujuan kelompok atau organisasinya. 

  Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa 

korps dan kode etik pegawai negeri (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 142). Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta PP 

No. 53 Kinerja dipandang sebagai proses maupun hasil pekerjaan. Kinerja 

merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan itu berlangsun untuk 

berhasil mencapai hasil kerja. Namun hasil kinerja itu sendiri juga menunjukan 

kinerja’. 

  Permasalahan yang terjadi bahwa di Kantor desa Pendidikan seorang 

pegawai kurangnya motivasi dari seorang pemimpin yang dimana seorang 

pegawai perlu adanya motivasi agar pegawai tersebut dapat meningkatkan kualitas 

kerjanya, memberikan pekerjaan pada pegawai tidak sesuai dengan 

kemampuannya, kurangnya dorongan dari seorang pemimpin,menghubungkan 

kekeluargaan dalam melakukan pelayanan di kantor, pegawai keluar sebelum jam 

istirahat, adanya pegawai yang datang terlambat, kurang tegasnya seorang 

pemimpin, di kantor desa tersebut ada pegawai yang pulang lebih awal padahal 

jam kantor pulang pada jam 4 tetapi pegawai kadang pulang sebelum jam pulang 

dimana pemimpin yang kurang memperhatikan pegawainya. 

Berdasrkan uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk mencoba 

melakukan penelitian tentang fenomena yang terjadi. Maka dari itu peneliti ingin 



5 

 

 

 

melakukan penelitian dengan judul “pengaruh gaya kepemimpinan demokratis 

terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat Masalle Kabupaten 

Enrekang” 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Bagaimana gambaran kinerja camat Kecamatan Masalle Kabupaten 

Enrekang? 

2. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja camat 

Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang? 

 

C. Tujuan penelitian 

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pokok 

permasalahan penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui gambaran kinerja camat Kecamatan Masalle 

Kabupaten Enrekang 

2. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja camat Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang 

D. Manfaat penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 
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1. Manfaat teoritis,  

  Aspek keilmuan dalam penelitian ini yakni dapat memberikan 

informasi dan memberikan kontribusi bagi ilmu administrasi publik negara. 

Selain itu memberikan tolak ukur bagi peneliti sehingga kegiatan penelitian 

dapat dilakukan secara berkesinambungan oleh peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat praktis,  

 hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

tambahan informasi bagi instansi tentang kepemimpinan sehingga 

pelaksanaan dan tujuan instansi dapat tercapai dengan baik. 

3. Manfaat  metodologis, 

  hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian pengembangan 

metode riset dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti 

permasalahan yang sama di lain waktu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian terdahulu 

  Untuk mendukung penelitian yang akan di lakukan, beberapa  hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang berkaitan dengan 

gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja pegawai, yakni melalui 

beberapa penelitian yang menjadi bahan perbandingan yaitu sebagai berikut. 

1. Jumarni( 2018) dengan judul penelitian  “kepemimpinan demokrasi terhadap 

kinerja pegawai di kantor dinas pendidikan kabupaten sinjai”tujuan dari 

penelitian ini Untuk mengetahui pengaruh kepemimpian demokratis terhadap 

kinerja pegawai di kantor dinas kabupaten sinjai.kepemimpinan demokratis 

terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendidikann Kabupaten Sinjai 

1.Pengambilan keputusan, 2. Partisipatif 3. Kerja sama 4.sikap 5. komunikasi. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sample tertentu, tehnik pengambilan sample pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan dalam bukunyaTipe 

penelitianTipe penelitian ini adalah Survei yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada 

populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari 

sample yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian 
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relative, distribusi, dan hubungan anatar variabel, sosiologi maupun 

pisikologis (Sugiyono 2013:11). 

  Kepemimpinan Demokratis sangat penting untuk meningkat kinerja pegawai 

dan mampu mendorong dan mempengaruhi pegawai tersebut, sehingga tercipta 

kinerja yang efektif dan efesien pemimpin dan pegawai bekerjasama. 

Pemimpin ini sangat penting bagi pegawai yang mengarahkan bawahanya 

sehingga pegawai dapat melakukan kerja apa yang diberikan pada 

pimpinanya sesuai dengan kemampuan masing-masing . maka pegawai bisa 

mengerjakn apa yang diperintahkan dari pemipin dan pemimpin mampu 

bekerjasama dengan bawahanya dengan komunikasi yang lancar dan pegawai 

bisa termotivas dengan adanya pemimpin yang efektif dan efisien di atas 

peneliti tertarik untuk meneliti kepemimpinan demokratis terhadap kinerja 

pegawai di dinas pendidikan kabupaten sinjai.  

2. Rosiana Natalia Djunaedi dan Lenny Gunawan (2018) “  Pengaruh gaya 

kepemimpinan demokrasi  terhadap kinerja pegawai”Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh dari gaya kepemimpinan demokratis terhadap 

kinerja karyawan didalam bisnis para mahasiswa Universitas Ciputra angkatan 

2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 

teknik simple random sampling dalam pengambilan sampel. Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa program studi IBM Universitas Ciputra 

angkatan 2014 yang merupakan anggota bisnis tetapi menduduki jabatan selain 

pemimpin (CEO) tidak termasuk bisnis keluarga dan bisnis yang dijalankan 

oleh satu orang yaitu sebesar 167 mahasiswa. Sampel yang digunakan dalam 
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penelitian ini sebanyak 118 mahasiswa program studi IBM Universitas Ciputra 

angkatan 2014. Metode pengumpulan data menggunakan metode kuesioner 

yang menggunakan skala likert dan analisis data menggunakan analisis regresi 

sederhana. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikan yang 

didapatkan dari uji F < 0,05 dan uji t < 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa 

gaya kepemimpinan demokratis (variabel bebas) berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan (variabel terikat) didalam bisnis mahasiswa program 

studi IBM Universitas Ciputra angkatan 2014. 

3. Andi Nur Islamiyah (volum 2,nomor 5 oktober 2015) dengan judul penelitian 

“ pengaru kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik di kantor dinas 

tenaga kerja dan trasmigrasi kabupaten gowa’’Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel kinerja pegawai terhadap 

variabel kualitas pelayanan publik di kantor Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kab. Gowa. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan statistik 

deskriptif dengan rumus regresi linear sederhana. Data dijelaskan dalam bentuk 

tabel, gambar, frekuensi dan narasi hasil olahan data dengan bantuan SPSS. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap 

Kualitas Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Gowa yang 

sangat signifikan. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian diterima karena 

didukung oleh nilai signifikansi. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi kinerja pegawai maka kualitas pelayanan akan semakin tinggi 

pula, sebaliknya semakin rendah kinerja pegawai maka kualitas pelayanan 

publik juga semakin rendahPenelitian ini menggunakan jenis penelitian 
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kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Responden penelitian ini adalah 

seluruh pegawai yang ada di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kab. Gowa.  

Teknik    pengumpulan  data dengan    menggunakan kuesioner (angket) dalam 

bentuk checklist untuk mengetahun tanggapan responden . Kuesioner 

dilengkapi dengan hasil deskriptif untuk menghasilkan data kuantitatif. Peneliti 

melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dengan menggunakan bantuan 

software SPSS version 24.0 dan menggunakan teknik analisis data. 

  Perbedaan Khasus yang terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh 

(Rosiana Natalia Djunaedi 2018) dengan judul yang persis sama dengan 

penulis hanya letak dan lokasi penelitian, Kerangka Pikir berbeda , yang 

menunjukan hasil penelitian tersebut adalah Gaya kepemimpinan demokratis 

Terhadap Kinerja Pegawai belum berjalan secara optimal karena kurangnya 

sosialisai dengan pegawai di Kantor Camat Masalle Kabupaten Enrekang. 

 

B. Teori yang relevan 

1. Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan 

Dalam suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dengan seorang 

pemimpin. Seorang pemimpin pasti memiliki suatu hal yang istimewa 

dibandingkan dengan anggota yang lain yang ada pada organisasi itu. 

Kelebihan-kelebihan inilah yang kemudian menjadi suatu penilaian dari para 

anggotanya. Tidak semua orang memiliki kelebihan-kelebihan itu karena ia 

tidak dapat dibeli melainkan dari pendidikan dan pengalaman.  
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Pemimpin dan kepemimpinan tersebut bersifat universal, artinya 

selalu ada dan senantiasa diperlukan pada setiap usaha bersama manusia 

dalam segenap organisasi mulai dari tingkat yang paling kecil atau intim, 

yaitu keluarga, sampai pada tingkat desa, kota, negara, dari tingkat lokal, 

regional sampai nasional dan internasional, di manapun dan kapanpun juga 

Menurut Fadude, dkk (2019:32), “Pemimpin adalah seseorang yang 

memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang perilaku orang lain atau 

kelompok di dalam suatu perusahaan yang merupakan sinergi dalam rangka 

mencapai tujuannya”. 

Irham Fahmi (2017:15).(Kepemimpinan adalah kegiatan yang 

mempengaruhi orang-orang untuk rela berusaha mencapai tujuan bersama). 

Rivai (2014: 2) mendefenisikan bahwa:Pemimpin adalah seorang 

pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan 

kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang 

lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi 

pencapaian satu atau beberapa tujuan.Menurut Winardi dalam Rivai (2014: 

265) yang dimaksud dengan pemimpin adalah “seorang yang karena 

kecakapan-kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi 

dapat memengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengerahkan upaya 

bersama kearah pencapaian sasaran-sasaran tertentu”. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 
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bawahan/orang lain, kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku orang 

lain, dan kemampuan untuk mencapai tujuan/ sasaran organisasi. 

George R. Terry dalam Sutarto (1991: 17) mendefinisikan bahwa: 

“kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri orang seorang atau 

pemimpin, mempengaruhi orang-orang lain untuk bekerjasama secara sadar 

dalam hubungan tugas untuk mencapai yang diinginkan pemimpin.  

”Yukl dalam Choliq (2014: 193) menyebut bahwa “kepemimpinan 

adalah perilaku individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok 

ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama”. 

Moeheriono (2012: 381) mendefinisikan “kepemimpinan adalah seni 

membujuk bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka 

dengan semangat keyakinan”. 

Chester I. Barnard dalam Siswanto (2005: 154) berpendapat bahwa 

kepemimpinan memiliki dua aspek.Pertama adalah kelebihan individual 

teknik kepemimpinan. Seseorang yang memiliki kondisi fisik yang baik, 

memiliki keterampilan yang tinggi, menguasai teknologi, memiliki persepsi 

yang tepat, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki ingatan yang baik, 

serta imajinasi yang meyakinkan akan mampu memimpin bawahan. Kedua 

adalah  keunggulan pribadi dalam hal ketegasan, keuletan, kesadaran, dan 

keberhasilan. 

Pertama adalah kelebihan individual teknik kepemimpinan. Seseorang 

yang memiliki kondisi fisik yang baik, memiliki keterampilan yang tinggi, 

menguasaiteknologi, memiliki persepsi yang tepat, memiliki pengetahuan 
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yang luas, memiliki ingatan yang baik, serta imajinasi yang meyakinkan akan 

mampu memimpin bawahan. Kedua adalah  keunggulan pribadi dalam hal 

ketegasan, keuletan, kesadaran, dan keberhasilan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang 

pemimpin untuk mempengaruhi orang lain (bawahan) agar mau bekerja sama 

guna mencapaitujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan dalam suatu 

kepemimpinan mencakup pemberian dorongan, motivasi, dan pengarahan 

terhadap bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sepenuh hati. 

Sehingga komponen- komponen yang ada dalam suatu kepemimpinan, yakni: 

a) Perilaku (aktivitas) pemimpin, b) Hubungan kekuasan dengan anggota, c) 

Interaksi, d) Inisiatif dalam mempengaruhi orang lain. 

2. Fungsi dan Sifat Kepemimpina 

Fungsi kepemimpinan berhubungan dengan situasi sosial dalam kehidupan 

kelompok/ organisasi dimana fungsi kepemimpinan harusdiwujudkan dalam 

interaksi antar individu. Secara operasional fungsi pokok kepemimpinan dapat 

dibedakan sebagai berikut 

1. Fungsi Instruktif 

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator 

merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana 

perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. 

2. Fungsi Konsultatif 
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Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha 

menetapkan keputusan, pemimpin kerapkali memerlukan bahan pertimbangan 

yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya 

yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam 

menetapkan keputusan. Tahap berikutnya konsultasi dari pimpinan pada orang-

orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang 

dalam pelaksanaan. 

3.  Fungsi Partisipasi 

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang- 

orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan 

maupun dalam melaksanakannya. 

4. Fungsi Delegasi 

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat 

atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuanmaupun tanpa 

persetujuan dari pimpinan. 

 

 

5.  Fungsi Pengendalian 

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses/ efektif 

mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi 

yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara 

maksimal. 
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Untuk menjamin tercapainya optimalisasi seoang pemimpin, maka 

pemimpinjuga harus memeliki sifat-sifat dan cirri-ciri dari kepemimpinan yang 

mendukung fungsi kepemimpinannya. Sifat-sifat dan ciri-ciri dari 

kepemimpinan yang berhasil dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Watak dan kepribadian yang terpuji. Agar para bawahan maupun orang yang 

berada di luar organisasi mempercayainya. 

2) Keinginan melayani bawahan. Seorang pemimpin harus percaya pada bawahan. 

3) Memahami kondisi lingkungan. Seorang pemimpin tidak hanya menyadari 

tentang apa yang sedang terjadi disekitarnya, tetapi juga harus memiliki 

pengertian yang memadai sehingga dapat mengevaluasi perbedaan kondisi 

organisasi dan para bawahan. 

4) Intelegensi yang tinggi. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan 

berfikir pada taraf yang tinggi. 

5) Berorientasi ke depan. Seorang pemimpin harus memiliki instuisi, kemampuan 

memprediksi, dan visi sehingga dapat mengetahui sejak awal 

tentang kemungkinan-kemungkinan apa yang dapat mempengaruhi organisasi 

yang dikelolanya. 

6) Sikap terbuka dan lugas. Pemimpin harus sanggup mempertimbangkan fakta-

fakta dan inovasi yang baru. 

3. Gaya kepemimpinan 

a. Gaya Kepemimpinan Otokratisasi  
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  Gaya kepemimpinan otokratisasi disebut juga kepemimpinan diktator atau 

direktif. Orang yang menganut pendekatan ini mengambil keputusan tanpa 

konsultasi dengan para pegawai yangharus melaksanakannya atau pegawai yang 

dipengaruhi keputusan tersebut. Pemimpin menentukan apa yang harus dilakukan 

orang lain dan mengharapkan mereka mematuhinya. Gaya kepemimpinan ini 

berdasarkan terhadap kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi. 

Kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan di mana seorang 

pemimpin memiliki kendali penuh untuk menentukan kebijakan dan prosedur, 

memutuskan tujuan apa yang ingin dicapai, dan mengarahkan serta mengawasi 

semua kegiatan organisasi, tanpa partisipasi dari bawahan.Pemimpin otokratis 

tidak terlibat dengan penetapan tujuan jangka panjang atau perkembangan karier 

seperti jenis pemimpin lainnya.Mereka cenderung lebih berfokus untuk 

memastikan anggota tim menyelesaikan tugas-tugas penting sesuai jadwal.Dilihat 

dari definisi, gaya kepemimpinan otokratis hampir mirip dengan kepemimpinan 

otoriter.Kesamaan keduanya adalah pemimpin merupakan satu-satunya sosok 

dalam organisasi yang memiliki kontrol untuk membuat semua keputusan 

strategis.Keduanya juga memiliki kekuasaan mutlak atas orang-orang yang 

bekerja di bawahnya.Akan tetapi, kepemimpinan otoriter lebih cenderung 

menyuruh tim mereka untuk hanya mengikuti instruksi — “Lakukan apa yang 

saya perintahkan!”. 

Pemimpin otokratis lebih cenderung menggerakkan bawahannya dengan 

pendekatan Oleh karena itu pula, gaya kepemimpinan ini tidak selalu kaku.Ke 
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mana arah kepemimpinan otokratis dapat terwujud dalam berbagai cara, 

tergantung situasi dan bagaimana pemimpin menerapkan gaya. 

Tiga bentuk dari gaya kepemimpinan otokratis adalah: 

a) Directing: Bentuk yang paling umum dan paling kaku. Bawahan diawasi 

secara ketat dan pemimpin tidak mungkin berkonsultasi dengan bawahan 

untuk mengambil keputusan. 

b) Permissive: Bentuk yang lebih luwes. Pemimpin tetap membuat keputusan 

akhir, tapi anggota dapat lebih fleksibel untuk memutuskan sendiri 

bagaimana mereka melakukan tugas. 

c) Paternalistic: Menggunakan karakteristik inti dari gaya kepemimpinan 

otokratis, tetapi tetap mempertimbangkan kesejahteraan dan kebahagiaan 

bawahan. 

b. Gaya Kepemimpinan Militeralistis 

  Gaya kepemimpinan ini banyak menggunakan sistem perintah, sistem 

komando dari atas kebawahan sifatnya keras sangat otoriter, menghendaki 

bawahan agar selalu patuh, penuh acara formalitas. Gaya Kepemimpinan 

Paternalistis Bersikap melindungi bawahan sebagai seorang bapak atau seorang 

ibu yang penuh kasih. Pemimpin militerisrik dalam praktik memimpin 

ialah  mengutamakan kekuasaan (power). Seorang pemimpin bertipe militeristik 

menganggap dirinya adalah segala-galanya. Egonya kokoh menyatakan dirinya 

adalah pusat kekuasaan dan kewenangan, sehingga ia berhak menjadikan anak 

buah sesuai dengan kehendaknya, bawahan tidak boleh membantah atau 
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mengajukan saran. Kekuasaan pemimpin yang otokratis hanya dibatasi oleh 

undang-undang. 

Pemimpin jenis militerisrik biasanya sangat perhatian terhadap efisiensi dan 

efektivitas kerja, tetapi meninggalkan perhatian pada peran anak buah dalam satu 

kesatuan gerak guna keberhasilan kepemimpinannya. Pemimpin yang militerisrik 

tidak menghendaki rapat-rapat atau musyawarah. Setiap perbedaan pendapat 

diantara para bawahannya diartikan sebagai kepicikan, pembangkangan, atau 

pelanggaran disiplin terhadap perintah atau instruksi. 

c. Gaya Kepemimpinan Laissez faire 

  Gaya kepemimpinan ini membiarkan bawahan berbuat semaunya sendiri akan 

semua pekerjaan dan bertanggung jawab dilakukan oleh bawahan dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Pada dasarnya, pemimpin Laissez Faire adalah 

sosok pemimpin yang memberikan kebebasan yang besar kepada setiap orang 

yang dipimpinnya, baik dalam melakukan pekerjaan ataupun dalam pengambilan 

keputusan penting sekalipun. 

Dengan begitu, setiap orang yang ada dalam organisasi dapat bekerja dengan 

cara yang menurutnya tepat, tanpa adanya tekanan atau batasan dari 

pemimpinnya. Pasalnya, pemimpin hanya akan memberi partisipasi yang sangat 

sedikit dalam hal seperti ini.Bahkan dalam beberapa kasus, pemimpin tidak akan 

ikut terlibat dalam menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh 

bawahannya, yang berarti mereka secara bebas dapat memilih tugas mana yang 

hendak dilakukan.Bahkan saat memberikan komentar sekalipun, pemimpin tidak 

pernah bermaksud untuk mengatur atau menilai bawahannya. Hanya saja, 
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disamping sikap yang seakan tidak peduli dengan keadaan para bawahannya, 

pemimpin Laissez Faire cukup menuntut agar setiap anggota selalu siap dan dapat 

memberi informasi ketika ia memintanya. 

Dilansir dari Asikbelajar.com, Handoko dan Reksohadiprodjo (1997) menjelaskan 

3 ciri dari pemimpin dengan gaya kepemimpinan Laissez Faire, yaitu: 

1. Pemimpin membiarkan bawahannya untuk mengatur dirinya sendiri 

2. Pemimpin hanya menentukan kebijaksanaan dan tujuan umum 

3. Bawahan dapat mengambil keputusan yang relevan untuk mencapai tujuan 

dalam segala hal yang mereka anggap cocok 

d. Gaya Kepemimpinan Demokratis 

 Gaya Kepemimpinan Demokratis Menurut Robbins, gaya kepemimpinan 

demokratis menggambarkan pemimpin yang cenderung melibatkan karyawan 

dalam mengambil keputusan, mendelegasikan wewenang, mendorong 

partisipasi dalam memutuskan metode dan sasaran kerja, dan menggunakan 

umpan balik sebagai peluang untuk melatih karyawan.Winardi 

mengemukakan gaya kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang 

aktif, dinamis, dan terarah. Kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib 

dan bertanggung jawab. Pembagian tugas yang disertai pelimpahan 

wewenang dan tanggung jawab yang jelas, memungkinkan setiap anggota 

berpartisipasi secara aktif. Dengan kata lain, setiap anggota mengetahui 

secara pasti sumbangan yang dapat diberikannya untuk mencapai tujuan 

kelompok atau organisasinya. Selain itu dapat diketahui bagaimana 

melaksanakannya secara efektif dan efesien. 
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Menurut Kurt Lewin, beliau mengemukakan kepemimpinan 

demokratis adalah pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai 

bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha 

bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan. Hal ini agar setiap anggota 

turut bertanggung jawab, seluruh anggota ikut serta dalam segala kegiatan 

perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Setiap anggota 

dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan yang 

diinginkan. 

   Menurut G.R Terry, mengemukakan bahwa kepemimpinan yang 

demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan 

bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang 

terlaksananya tujuan bersama. Agar setiap anggota turut bertanggung jawab, 

seluruh anggota ikut serta dalam segala kegiatan, perencan0aan, 

penyelenggaraan, pengawasan dan penilaian. Setiap anggota dianggap 

sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan. 

  Aspek gaya kepemimpinan menurut Syamsul Arifin (2012:62) 

adalah sebagai berikut: 

1. Mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi untuk dapat memikirkan dan 

mencarikan cara-cara pemecahan setiap persoalan yang mengandung 

kelengkapan dan syarat-syarat yang memungkinkan untuk dilaksanakan. 

2. Mempunyai emosi yang stabil, tidak mudah diombang-ombangkan oleh 

perubahan suasana yang sanantiasa berganti-ganti dan dapat memisahkan 
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antara mana yang permasalahan pribadi, permasalah rumah tangga, dan 

permasalahan oraganisasi. 

3. Mempunyai kepandaian dalam menghadapi manusia dan membuat bawahan 

merasa betah, senang dan puas dengqan pekerjaan. 

4. Mempunyai keahlian untuk mengorganisasikan dan menggerakan bawahan 

secara bijaksana dalam mewujudkan tujuan organisasi serta mengatahui 

dengan tepat kapan dan kepada siapa tanggung jawab dan wewenang akan 

didelegasikan. 

5. Mempunyai keterampilan manajemen untuk menghadapi persoalan 

masyarakat yang semakin maju. 

  Teori awal gaya kepemimpinan menurut Robbins dan Coutler (2011:147) 

adalah sebagai berikut. 

1. Teori sifat  

  hanya membedakan dari kerakteristik antara pemimpin dan non 

pemimpin . sifat itu sendiri cukup dalam membantu mengidentifikasi pemimpin 

yang efektif karena mengesampingkan interaksi antara pemimpin dengan 

anggota anggota kelompoknya yang juga menerapkan faktor situasional. 
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2. Teori Perilaku 

  Pendekatan teori perilaku dapat memberikan jawaban yang lebih pasti 

mengenai sifat dasar kepemimpinan dari pada teori sifat. Teori perilaku adalah 

teori yang membedakan antara pemimpinyang efektif dan yang tidak efektif. 

Berikut ini ada 4 teori perilaku kepemimpinan: 

a) Gaya autokrasi, yaitu kepemimpinan yang mendikte metode kerja, membuat 

keputusan sepihak dan partisipasi pegawai 

b) Gaya demokrasi, yaitu kepemimpinan yang melibatkan pegawai dalam 

membuat kepuutusan, mendelegasikan wewenang dan menggunakan umpan 

balik sebagai kesempatan untuk melatih pegawai. 

c) Gaya laissez-faire, yaitu kepemimpinan yang memberikan kesemapatan 

kepada kelompok untuk membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaan 

dengan cara apapun pantas. 

d) Grid manajerial, yaitu grid 2 dimensi untuk menilai gaya kepemimpinan 

dengan mengunakan dimensi perilaku “perhatian pada orang” dan 

“perhatian pada produksi”. Perilaku pemimpin hanya memiliki dua sifat 

yang fokus terhadap pegawai. 

3. Teori Kontingensi Kepemimpinan 

 Model Fiedler 

 Model Fiedler mendefiniskan gaya terbaik yang dapat digunakan dalam 

situasi tertentu. Model Fiedler mengukur gaya pimpinan yang berorientasi 

hubungan atau berorientasi tugas mengunakan kuesioner rekan kerja yang 

paling tidak disukai. Ia mengukur tiga dimensi kontingensi, yaitu: 
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a) Hubungan antara pemimpin dengan anggota, yaitu tingkat keyakinan 

diri, kepercayaan dan rasa hormat pegawai terhadap pimpinannya dinilai 

sebagai baik atau tidak baik. 

b) Stuktur tugas yaitu dimana tugas penugasan distrukturisasi dan 

diinformasikan dengan nilai tinggim atau rendah. 

c) Posisi kekuatan, yaitu tingkat pengruh seorang pemimpin atas aktivitas 

perekrutan, pemecatan pendisiplinan, promosi jabatan, peningkatan gaji 

dinilai  sebagai kuat atau lemah. 

1.    Teori Kepemimpinan situasi Hersey dan Blanchard 

Yaitu teori kontigensi yang focus pada kesiapan pegawai. Ada 4 gaya 

menurut Hersey dan Blanchard, yaitu: 

a) Telling (pekerjaan tinggi – relasi rendah), yaitu pemimpin menentukan 

peranan pegawai dan mengatur apa, kapan, bagaimana, dan diamna 

pegawai dan mengatur melaksanakan tugasnya. 

b) Selling (pekerjaan tinggi-relasi tinggi), yaitu pimpinan menunjukan 

perilaku yang mengarahkan dan mendukung. 

c) Participating (pekerjaan rendah-relasi tinggi), yaitu pimpinan dan 

pengikutnya bersama-sama membuat keputusan, dimana pimpinan 

memiliki peranan sebagai fasilisitar dan komunikator. 

d) Delegating (pekerjaaan rendah-relasi rendah, yaitu pimpinan kuranng 

memberikan pengarahan atau dukungan. 

2. Teori jalur-tujuan (path-goal theory) 

  Menurut Robert House ysitu membantu anggotanya mencapai tujuan dan 
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mengarahkan atau memberikan dukungan sesuai kebutuhan untuk memastikan 

bahwa tujuan mereka sejalan dengan tujuan kelompok atau organisasi. House       

mengidentifikasi 4 perilaku kepemimpinan sebagai berikut: 

a) Pimpinan yang mengarahkan (directive leader), yang pimpinan yang 

memberitahukan kepada karyawan apayang diharapkan dari mereka, jadwal 

pekerjaan yang harus diselesaikan, serta memberikan bimbingan/arahan 

secara specific tentang cara-cara menyelesaikan tugas. 

b) Pimpinan yang mendukung ( supportive leader), yaitu pimpinan menunjukan 

kepedulian terhadap kebutuhan anggotanya dan bersifat ramah. 

c) Pimpina yang partisipasif (participative leader), yaitu pimpinan partisipasif 

berkonsultasi dengan anggota kelompok dan mengggunakan saran-saran dan 

ide mereka sebelum mengabil suatu keputusan. 

d) Pimpinan yang beroriantasi prestasi (achievement- oriented leader), yaitu 

pimpinan menentapkan sekumpulan tujuan yang menetang dan 

mengharapkan bawahannya untuk berprestasi maksimal mungkin 

  Model ini beranggapan bahwa pemimpin dapat dan mampu 

menggunakan semua gaya. Model jalur-jalur mengatakan bahwa pemimpin 

harus memberikan arahan dan dukungan, artinya membuat jalur sendiri untuk 

mencapai tujuan perusahaanya.Selain itu dapat diketahui bagaimana 

melaksanakannya secara efektif dan efesien.  

Adapun indikator gaya kepemimpinan demokratis menurut sobri sutikno 

Adalah: 

1) Pendapatnya terfokus pada hasil musyawarah 
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2) Tenggang rasa 

3) Memberikan kesempatan pengembangan karier bawahan 

4) Menciptakan suasana kekeluargaan 

5) Mengetahui kekurangan dan kelebihan bawahan 

6) Komunikatif dengan bawahan 

7) Partisipasif dengan bawahan 

8) Tanggap terhadap situasi 

4. Pengertian kinerja 

  Kinerja adalah kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan 

tugas, waktu kerja adalah jumlah absen, keterlambatan dan lamanya masa 

kerja (Ccormick & Tiffin,1980). Kinerja karyawan dilihat dari aspek kualitas, 

kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditetapkan oleh organisasi. (Edy sutrisno,2010). Kinerjaadalah bagian 

seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berprilaku sesuai dengan tugas yang 

telah diberikan kepadanya. (Minner, 1990), 

  Prestasi yang diraih oleh karyawan tidak lepas dari adanya manajemen 

dalam menciptakan kepuasaan kerja, kinerja merupakan kemampuan 

seseorang untuk smenghasilkan produk atau jasa untuk mendorong tercapainya 

sasaran yang diinginkan. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 

2009:67). Rivai (2004:309) mencoba mempertegas tentang penilaian kinerja 
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karyawan yaitu merupakan hasil kerja yang kongkret tang dapat diamati dan 

diukur. 

  Kinerja merupakan suatu pencapaian berhasil atau tidaknya tujuan 

organisasi yang telah dicapai ditetapkan. Informasi tentang kinerja organisasi 

adalah hal yang sangat penting yang digunakan untuk mengevaluasi apakah 

proses kinerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejan dengan tujuan 

dan Visi Misi perusahaan. 

  Kinerja karyawan sebagai hasil yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

kelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kualitatif maupun secara 

kuantitatif, sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabmasing-

masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, 

tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika 

(Moeheriono,2014:11). 

  Sedangkan Sedarmayanti (2013:07) mengemukakan kinerja adalah 

terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, 

sebuahproses manajemen atau suatu organisasi keseluruhan dimana hasil kerja 

karyawan tersebut harus dapat diukur dibandingkan dengan standar yang telah 

ditentukan. 

  Berdasarkan pendapat diatas kinerja merupakan hasil kerja karyawan 

yang dapat dicapai dalam sebuah organisasi atau perusahaan, baik kuantitatif 

maupun kualitatif sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-

masing dalam upaya mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan. 
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5. Faktor-faktor yang mempengarui kinerja pegawai  

  Tinggi rendahnya kinerja seseorang pegawai di tentukan oleh 

faktor;faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung maupun secara 

tidak langsung. Menurut mangkunegara (2016 faktor-faktor kinerja terdiri dari 

faktor internal dan external.Faktor Internal yaitu faktor yang dihubungkan 

dengan sifat-sifat seseorang. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor 

yang berasal darilingkungan seperti perilaku, sikap dan tindakan-tindakan 

rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi.17 

 Menurut Gibson (2016) ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap   kinerja: 

a) Faktor individu: kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, 

pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang. Variabel 

kemampuan dan keterampilan merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja individu. Sedangkan variabel 

demografis mempunyai pengaruh yang tidak langsung 

b) Faktor psikologis: persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan 

kepuasan kerja. Variabel ini banyak dipengaruhi oleh keluarga, tingkat 

sosial, pengalaman kerja sebelumnya dan variabel demografis. 

c) Faktor organisasi: struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, 

sistem penghargaan (reward system).18 

  Terdapat beberapa pendapat yang mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai. Menurut moorhead dan chung/megginson, dalam 

sugiono (2009:12) kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1) Kualitas pekerjaan 
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  Merupakan tingkat baik atau buruknya suatu pekerjaan yang 

diterima bagi seorang pegawai yang dapat dilihat dari segi ketelitian dan 

kerapihan kerja, keterampilan dan kecakapan. 

2) Kuantitas pekerjaan 

  Merupakan seberapa besarnya bahan kerja dan jumlah pekerjaan 

yang harus diselesaikan oleh seorang pegawai. Diukur dari kemampuan secara 

kuantitatof didalam mencapai target atau hasil kerja atas pekerjaan- pekerjaan 

baru. 

3) Pengetahuan pekerjaan 

  Merupakan proses penenpatan seorang pegawai yang sesuai dengan 

background pendidikan atau keahlian dalam suatu pekerjaan. Hal ini ditinjau 

dari kemampuan pegawai dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan 

tugas yang mereka lakukan. 

4) Kerjasaa tim 

   Melihat bagaiman seorang pegawai pekerja dengan orang lain dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Kerja sama tidak hanya sebatas secara 

vertikalataupun kerjasama antar pegawai, tetapi kerjasama secarahorizontal 

merupakan faktor penting dalam suatu kehidupan organisasi yaitu dimana anatr 

pimpinan organisasi dengan para pegawainya terjalin suatu hubungan kondusif 

dan timbal balik yang saling menguntungkan. 

5) Kreatifitas 

   Merupakan kemampuan seorang pegawai dalam menyelesaikan 

pekerjaannya dengan cara atau inisiatif sendiri yang dianggap mampu secara 
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efektif dan efesien serta mampu menciptakan perubahan- perubahan baru guna 

perbaikan dan kemajuan organisasi. 

6) Inovasi 

  Kemampuan menciptakan perubahan-perubahan baru guna perbaikan 

dan kemajuan organisasi. Hal ini ditinjau dari ide-ide cenderung dalam 

mengatasi pernasalahan organisasi. 

7) Inisiatif 

 Melingkupi beberapa aspek seperti kemampuan untuk mengambil 

langkah yang tepat dalam mengapai kesulitan. Kemampuan untuk melakukam 

suatu pekerjaan tanpa bantuan, kemampuan untuk mengambil tahap pertama 

dalam kegiatan. 

6. Penilaian Kinerja Pegawai 

   Penilaian Kinerja merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam 

mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang. Apabila hal itu dikerjakan dengan 

benar, maka para pegawai, penyelia, departemen SDM, dan akhirnya 

perusahaan akan menguntungkan dengan jaminan bahwa upaya para individu 

pegawaimampu mengkontribusi pada fokus strategik dari perusahaan. Namun, 

penilaian kinerja dipengaruhi oleh kegiatan lain dalam perusahaan dan pada 

gilirannya mempengaruhi keberhasilan perusahaan. 

  Penilaian kinerja adalah suatu metode formal untuk mengukur seberapa 

baik pekerja individual melakukan pekerjaan dalam hubungan dengan tujuan 

yang diberikan. Maksud utama penilaian kinerja adalah mengkomunikasikan 
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tujuanpersonal, memotivasi kinerja baik, memberikan umpan balik konstruktif, 

dan menetapkan tahapan untuk rencana pengembangan yang efektif. 

  Dalam melaksanakan pengukuran atau penilaian terhadap kinerja yang 

dibutuhkan suatu sistem penilaian yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara 

sepintas memang dengan mudah dapat menilai suatu pekerjaan gagal atau 

sukses, tetapi ukuran nyata sukses, gagal ataupun cukup sangat relatif. Apalagi 

jika pekerjaan tersebut tidak dapat dihitung hasilnya (output), misalnya kondisi 

relatif pun sebaliknya disusun dan ditentukan kriterianya. 

    Menurut Allen dalam Wibowo (2014:192) proses penilaian kinerja yang 

berhasil terletak pada beberapa dasar utama, yaitu: a) Timing, b) Clarity, dan c) 

Consistency. 

a) Timing. Penilaian kinerja harus diatur oleh kalender, bukan jam. Sebagai 

pemimpin paling tidak melakukan dua kali pertemuan formal dengan pekerja 

setiap setahun. Sekali diawal pada waktu melakukan perencanaan dan diakhir 

pekerjaan sekali lagi untuk nilai hasil.Clarity. Seorang pemimpin tidak dapat 

menilai seberapa baik pekerja melakukan pekerjaan yang sebenarnya. 

Apabila belum jelas di awal tahun, maka perlu duduk bersama untuk 

merumuskan sebelum menilai seberapa  baik pekerja menjalankan tugasnya. 

b)  Consistency. Proses penilaian yang efektif mengikat langsung dengan 

mission statement dan nilai-nilai organisasi. Apa yang tercantum dalam 

penilaian kinerja harus sama dengan yang terdapat dalam mission statement.19 

Pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

penilaian perilaku kerja pegawai sebagaimana disebutkan, yaitu: a) Orientasi 



31 

 

 

 

pelayanan, b) Integritas, c) Komitmen, d) Disiplin, e) Kerja sama, dan f) 

Kepemimpinan. Untuk lebih jelasnya diuraikan, sebagai berikut: 

1. Orientasi pelayanan 

  Orientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam 

memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi 

masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain. 

Selain itu pegawai dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan 

sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun 

eksternal organisasi. 

2. Integritas 

  Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma 

dan etika dalam organisasi. Dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, 

dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung 

resiko dari tindakan yang dilakukannya. 

3. Komitmen 

   Komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan 

sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan 

mengutamakankepentingan dinas daripadakepentingan diri sendiri, seseorang, 

dan/atau golongan. Berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi 

negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan 

rencana- rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya  

secberdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan 

kedinasadaripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, 
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fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap 

organisasi tempat dimana ia bekerja. 

4. Disiplin 

   Disiplin adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati 

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati 

atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Mentaati peraturan perundang-

undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung 

jawab dan selalu mentaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan 

dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya 

dengan sebaik-baiknya. 

5. Kerja sama 

  Kerja sama adalah kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama 

dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain 

dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, 

sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. mampu 

bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar 

organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia 

menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan 

bersama. 

6. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi 

dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang 
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tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. Bertindak tegas dan tidak 

memihak,memberikan teladan yang baik, kemampuan menggerakkan tim kerja 

untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan 

menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil 

keputusan dengan cepat dan tepat 

7. Pengaruh Gaya Kepemimpinan demokratis terhadap kinerja Pegawai 

Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara yang dimiliki oleh 

seseorang dalam mempengaruhi sekelompok orang atau bawahan untuk 

bekerja sama dan berdaya upaya dengan penuh semangat dan keyakinan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, gaya kepemimpinan 

dapat menuntun pegawai untuk bekerja lebih giat, lebih baik, lebih jujur, 

dan bertanggungjawab penuh atas tugas yang diembannya. Hubungan 

pimpinan dan bawahan dapat diukur melalui penilaian pekerja terhadap 

gayakepemimpinan para pemimpin dalam mengarahkan dan membina para 

bawahannya untuk melaksanakan pekerjaan. Hersey dan Blanchard 

mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif itu berbeda-beda 

sesuai dengan “kematangan” bawahan. Kematangan atau kedewasaan 

menurutnya bukan dalam arti usia atau stabilitas emosional melainkan 

keinginan untuk berprestasi, kesediaan untuk menerima tanggungjawab, dan 

mempunyai kemampuan serta pengalaman yang berhubungan dengan tugas. 

Dengan demikian tingkat kematangan bawahan, dan situasi tempat sangat 

berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan. 
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Menurut Alberto menjelaskan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif 

kuat terhadap kinerja, juga berpengaruh signifikan terhadap learning 

organisas. Temuan ini memberikan indikasi bahwa gaya kepemimpinan 

seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kinerja bawahannya, di 

samping itu untuk mendapatkan kinerja yang baik diperlukan juga adanya 

pemberian pembelajaran terhadap bawahannya. 

Pemimpin yang terdapat pada organisasi harus memiliki kelebihan- 

kelebihan dibandingkan dengan bawahannya, yaitu pegawai yang terdapat di 

organisasi yang bersangkutan, sehingga dapat menunjukkan kepada 

bawahannya untuk bergerak, bergiat, berdaya upaya yang tinggi untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi hanya 

mengerahkan seluruh pegawai saja tidak cukup, sehingga perlu adanya suatu 

dorongan agar para pegawainya mempunyai minat yang besar terhadap 

pekerjaannya. Atasdasar inilah selama perhatian pemimpin diarahkan kepada 

bawahannya, maka kinerja pegawainya akan tinggi. 

Sedangkan kinerja pegawai adalah hasil pekerjaan atau kegiatan seorang 

pegawai secara kuantitas dan kualitas untuk mencapai tujuan organisasi yang 

menjadi tugas dan tanggung jawabnya dimana tugas pegawai negeri adalah 

bersifat pelayanan yang sebaik-baik kepada masyarakat. 

C. Kerangka pikir 

  Pada hakikatnya kepemimpinan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh 

seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain (bawahan) agar mau bekerja 
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sama guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam suatu kepemimpinan 

mencakup pemberian dorongan, motivasi, dan pengarahan terhadap bawahan 

untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sepenuh hati. 

  Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara yang digunakan pemimpin 

dalam berinteraksi dengan bawahannya. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang 

baik digunakan untuk menjalankan suatu organisasi, salah satunya gaya 

kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis merupakan suatu 

cara yang dimiliki oleh seseorang dalam mempengaruhi sekelompok orang atau 

bawahan untuk bekerja sama dan berdaya upaya dengan penuh semangat, 

motivasi dankeyakinan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dapat 

dikatakan bahwa mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi 

memainkan peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut 

dalam menyelenggarakan berbagai kegiatannya terutama terlihat dalam kinerja 

para pegawainya. Maka pola dan metode yang diterapkanpemimpin melalui gaya 

kepemimpinannya akan meningkatkan kinerja para pegawai.Untuk itu, variabel 

bebas yang akan peneliti kaji yaitu gaya kepemimpinan demokratis dan variabel 

terikatnya yaitu kinerja pegawai. Adapun yang menjadi indikator untuk variabel 

gaya kepemimpinan demokratis yaitu menurut Pasolong dalam Ariani (2015: 10), 

ciri-ciri seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan demokratis 

antara lain: 

a) Keputusan dibuat Bersama 

b) Menghargai potensi bawahannya 

c) Mendengar kritik, saran, dan pendapat dari bawahan 
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d) Melakukan kerjasama dengan bawahannya 

   Sedangkan yang menjadi indikator untuk variabel kinerja pegawai yaitu pada 

pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian 

perilaku kerja pegawai sebagaimana disebutkan, yaitu: 

a) Orientasi pelayanan 

b) Integritas 

c) Komitmen 

d) Disiplin 

e) Kerjasama 

f) Kepemimpinan 

             Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka bagan kerangka pikir 

penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut. 
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Gambar 2.1 kerangka pikir 

 

D. Depinisi operasional 

Untuk menjawab dan mengungkapkan masalah serta tujuan penelitian, 

perlu dikemukakan terlebih dahulu variabel-variabel yang terkandung 

dalam penelitian dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

demoktratis terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kantor Camat 

Masalle” memiliki dua variabel. Dalam penelitian ini definisi operasional 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Pengaruh gaya kepemimpinan demokratis 
terhadap kinerja pegawai pada kantor 

camat masalle 

Gaya Kepemimpinan Demokratis (X) 

a. Keputusan dibuat bersama 

b. Menghargai potensi bawahannya 

c. Mendengar kritik, saran, dan 

pendapat dari bawahan 

d. Melakukan kerjasama dengan 

bawahannya 

Kinerja Pegawai (Y) 

a. Orientasi 

pelayanan 

b. Integritas 

c. Komitmen 

d. Disiplin 

e. Kerjasama 

f. Kepemimpinan 
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Tabel 2.1 oprasional variabel 

No Variabel Indikator Item 

1 Gaya 

kepemimpinan 

(X) 

1. keputusan di buat bersama rapat bersama bawahanya  

2. menghargai potensi bawahanya naik jabatan 

3. mendengar kritik,saran, dan 

pendapat dari bawahan 

saran dari bawahanya di dengarkan 

dan di rapat kan kembali 

4. melakukan kerjasama dengan 

bawahanya 

gotongroyang  

2 Kinerja 

pegawai(Y) 

1. orentasi pelayanan merespon masyarakat dengan cepat 

2. integritas Masih belum berjalan dengan baik  

3. komitmen Mengerjakan semua tugasnya 

sesuai kemampuan 

4. disiplin Belum berjalan dengan baik karna 

karyawan kadang datang terlambat 

5. kerjasama Saling membantu mengerjakan 

tugas jiki ada karyawan yang tidak 

mengerti  
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E. Hipotesis Penelitian 

  Sugiyono (2007:51) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

perumusan masalah penelitian, penelitian yang merumuskan hipotesis adalah 

penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. 

  Menurut Arikunto (2006:73) ada dua jenis hipotesis penelitian yaitu 

hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis kerja (Ha) menyatakan adanya 

pengaruh antara variabel X dan Y, sedangkan hipotesis nol (Ho ) menyatakan 

tidak adanya perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh variabel 

X terhadap variabel Y hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Ho ; tidak adanya pengaruh kepemimpinan demokratis terhadap kinerja  

pegawai di Kantor Camat Masalle 

  Ha : Adanya pengaruh kepemimpinan demokratis terhadap kinerja          

pegawai di Kantor Camat Masalle. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu Dan Lokasi  Penelitian 

Telah melakukan penelitian ini kurang lebih oktober -desember Tahun 

2022 bulan lamanya. Lokasi penelitian berada di Kantor Camat Masalle 

Kabupaten Enrekang, karna peneliti melihat adanya penyelenggaraan gaya 

kepemimpinan demokratis terhadap kinerja pegawai masih minim 

Lokasi penelitian yaitu di Kantor Camat Masalle Kabupaten Enrekang. 

Alasan melakukan penelitian karena Permasalahan yang terjadi di Kantor 

camat seorang pegawai kurangnya motivasi dari seorang pemimpin yang 

dimana pemimpin memberikan pekerjaan pada pegawai tidak sesuai dengan 

kemampuannya, kurangnya dorongan dari seorang 

pemimpin,menghubungkan kekeluargaan dalam melakukan pelayanan di 

kantor, pegawai keluar sebelum jam istirahat, adanya pegawai yang datang 

terlambat, kurang tegasnya seorang pemimpin, di kantor dinas tersebut ada 

pegawai yang pulang lebih awal padahal jam kantor pulang pada jam 4 tetapi 

pegawai kadang pulang sebelum jam pulang dimana pemimpin yang kurang 

memperhatikan pegawainya 

 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

 Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan  pendekatan asosiatif. Dimana dalam hal ini peneliti bermaksud 

untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan demokratis. Peneliti juga 
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menggunakan data kuantitatif sebagai model dalam pengumpulan data 

nantinya. Data yang peneliti gunakan diperoleh melalui responden yang 

memberikan pendapat atau persepsi mereka di dalam instrumen penelitian 

yang akan dibuat nanti. Tujuannya adalah agar peneliti dapat mengetahui 

hasil dari pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja pegawai 

pada kantor camat masalle. 

Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat 

sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau 

menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi dan 

bersifat pengaruh serta bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya 

pengaruh yang berarti antara satu gejala. 

Penelitian kuantitatif digunakan karena dapat mengungkap data secara 

mendalam tentang pengaruh kepemimpinan demokratis terhadap kinerja 

pegawai pada kantor camat masalle 

 

C. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran 

baik kuantitatif, maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai 

sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan guna pengolahan dalam menjawab permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian, maka dibutuhkan suatu populasi sebagai acuan dalam 

suatu penelitian. 
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Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai 

pada Kantor camat masalle berjumlah 43 orang 

a. Sampel 

Sampel adalah suatu prosedur dimana hanya sebagian populasi saja yang 

diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki 

dari suatu populasi. 

Karena jumlah populasi yang kecil pada Kantor Camat Masalle maka 

tidak dilakukan penarikan sampel. Jumlah sampel yang di ambil  dari 

populasi adalah 43 orang. Hal ini sejalan dengen pendapat Arikunto dalam 

Ariani (2015: 22) bahwa:Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, 

jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% 

atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari kemampuan peneliti dilihat dari 

segi waktu, tenaga, dan sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap 

subyek dan besar kecilnya resiko yang dihadap peneliti. 

 

D. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data adalah pekerjaan yang paling pentingdalam langka 

penelitian untuk memperoleh hasil sesuai dengan kegunaannya. Teknik 

pengumpulan data yang di gunakan dalam mendapatkan informasi terkait 

penelitian ini iyalah sebagai berikut: 

a.  Observasi(pengamatan) 

Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung mengenai 

permasalahan yang diteliti yakni pengaruh gaya kepemimpinan 
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demokratis terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat Masalle. 

Berbagai hasil pengamatan yang diperoleh dijadikan pelengkap data yang 

diperoleh dari angket 

b. Angket ( kuesioner) 

  Angket adalah yang dicapai dalam penelitian yaitu membuat pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Angket 

digunakan untuk mengumpulkan data primer yakni mengenai kegiatan-

kegiatan ekstrakurikuler meliputi minat, bakat siswa serta bentuk 

kegiatannya. Adapun jenis angket yang digunakan dalam penelitian adalah 

jenis angket terbuka dengan sepuluh butir soal dalam tiga alternatif jawaban 

yang telah tersedia. 

c. Dokumentasi 

Teknik ini adalah usaha untuk memperoleh sejumlah data melalui 

pencatatan dari sejumlah dokumen atau bukti tertulis, seperti keadaan 

populasi, struktur organisasi dan sebagainya. Dokumen yang dimaksud yakni 

Sejarah Kantor Camat Masalle , Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Foto 

Kantor Camat Masalle , Fotokegiatan penelitian dan lain sebagainya yang 

berhubungan dengan penelitian yang dicatat sebagai sumber informasi 

 

E. Teknik pengujian Penelitian 

 Uji keabsahan data kuantitatif menggunakan uji validitas dan uji   

reliabilitas, yang digunakan untuk menguji daftar pertanyaan untuk melihat 
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pertanyaan dalam kuesioner yang diisi responden sudah layak atau belum yang 

digunakan untuk mengambil data. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas butir instrumen penelitian bertujuan untuk melihat gambaran 

tentang kevalidan tiap butir instrumen penelitian. Uji validitas butir 

diperlukan untuk menegaskan bahwa butir-butir instrumen penelitian yang 

dipakai dalam pengambsilan data adalah valid. Uji validitas ini menggunakan 

bantuan program excel. Secara empirik, hal ini dilakukan dengan melihat 

koefisien korelasi (Pearson Product Moment) antara butir pertanyaan dengan 

total skor jawaban. Validitas instrumen diuji dengan rumus Product Moment 

sebagai berikut :  

 

 Dimana : 

 rxy     = Koefisien korelasi pearson product moment 

 ∑X    = Jumlah Skor dalam sebaran X 

 ∑Y    = Jumlah skor dalam sebaran Y 

 ∑XY    = Jumlah skor X dan Y 

 ∑X2      =  Jumlah hasil yang di kudratkan dalam sebaran X 

 ∑Y2        = Jumlah hasil yang dikuadratkan dalam sebaran Y 

 n    = Jumlah Sampel (Responden) 

 

Kriteria validitasnya satu butir instrumen penelitian adalah jika nilai rhitung 

≥ rtabel. Besar harga rtabel ditentukan oleh taraf signifikansi dan derajat 

kebebasan (dk). Taraf signifikansi ditetapkan pada α = 0,05. Sedangkan 

derajat kebebasannya adalah jumlah sampel dikurangi 1 (n-1). 
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b.  hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kestabilan dan konsistensi 

respoden dalam menjawab pernyataan dalam kuesioner. Untuk menguji 

reliabilitas pada penelitian ini menggunakan cronbach’s alpha dengan nilai 

alpha 0.60. Jika nilai alpha lebih besar dari hasil output maka dikatakan 

reliabel. Sebaliknya jika nilai alpha lebih kecil dari hasil output maka 

dinyatakan tidak  

Tabel  3.2 Uji Reliabilitas 

Variabel 

Cronbach 

Alpha 

Standar 

Reabilitas 

Keterangan 

Ekstrakulikuler Baca Tulis 

Alquran (X) 

.746 .734 Reliabel 

 

 

hasil yang didapatkan setelah uji reliabilitas menunjukkan bahwa 

untuk variabel Gaya kepemimpinana Camat Masalle (X) dan variabel kinerja 

pegawai (Y) menunjukkan nilai yang reliabel karena nilai yang reliabel yaitu 

nilai yang diatas 0.74 
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c. hasil uji validitas  

menunjukkan bahwa nilai dari rhitung lebih besar dibandingkan dengan 

nilai rtabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti untuk uji 

kualitas data yang ditunjukkan dari uji validitas bahwa variabel Gaya 

kepemimpinana Camat Masalle dan Kinerja Pegawai dikatakan valid 

uji validitas gaya kepimimpinan  

tabel 3.3 hasil uji validitas 

 

Item 
Correlated Item - Total Correlations (r hitung) 

 

r Tabel 

 

Keterangan 

X.1 .638 0.374 Valid 

X.2 .384 0.374 Valid 

X.3 .556 0.374 Valid 

X.4 .635 0.374 Valid 

X.5 .458 0.374 Valid 

X.6 .667 0.374 Valid 

X.7 .389 0.374 Valid 

X.8 .545 0.374 Valid 

X.9 .459 0.374 Valid 

X.10 .378 0.374 Valid 

Y.1 .455 0.374 Valid 

Y.2 .502 0.374 Valid 

Y.3 .472 0.374 Valid 
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Y.4 .405 0.374 Valid 

Y.5 .375 0.374 Valid 

Y.6 .380 0.374 Valid 

Y.7 .421 0.374 Valid 

Y.8 .660 0.374 Valid 

Y.9 .482 0.374 Valid 

Y.10 .508 0.374 Valid 

 

F. Teknik Pengabsahan Data 

Data yang dikumpulkan melalui kuesioner penelitian di uji ke absahanya 

melalui uji validitas dan uji reabilitas. Uji validitas dilakukan untuk menguji 

keakuratan/kevalidan kusioner penelitian, sedangkan uji realibilitas di 

lakukan untuk menguji kehandalan/konsistensi kusioner penelitian. Peneliti 

akan melakukan uji validitas mengunakan bantauan sofware spss version 

24.0. pengujian validitas cukup dengan membandingkan nilai rhitung dengan 

nilai rtabel. jika nilai rhitung ≥ rtabel. Makan indikator atau pertanyaan kuesioner si 

katakan valid begitu sebaliknya. Data juga di katakan valid jika nilai sig. (2-

tailed) data <0,005.  

Peneliti akan melakukan uji reliabilitas mengunakan bantauan sofware 

spss version 24.0. pengujian realibilitas cukup dengan membandingkan ralpha 

atau angka cronback alpha dengan nilai 0,7. Jika ralpah atau angka cronbach 

alpah  ≥0,7 maka indikator atau pertanyaan kuesioner dikatakan reliabel 

begitupulah sebaliknya 
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G. Teknik analisis Data 

Penelitian ini mengunakan teknik analisis regresi linier sederhana 

(pengaruh). teknik analisis regresi linier sederhana digunakan untuk melihat 

besar pengaru variabel (x) kepemimpinan camat terhadap variabel (y) kinerja 

pegawai di Kantor camat masalle. Digunakan pula membangun persamaan 

dan mengunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (prediction). 

adapun rumusanpermasalahan regresi sederhana yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah 

Y=a+Bx 

Analisis regresi dalam penelitian ini akan mengunakan bantuan 

software SPSS version 24.0. hasilanalisis regresi dapat di gunakan 

pula untuk melakukan uji hipotesis yang telah di ajukan sebelumnya. 

Dasar pengambilan keputusannya adalah: 

Jika nilai P value (sig)≥ 0,05 Ho diterima dan H1 di tolak 

Jika nilai P value (sig)≤ 0,05 Ho ditolak dan H1 diterima 
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BAB IV 

HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang 

Sejak abad XIV, daerah ini disebut “MASSENREMPULU” yang 

artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan 

Enrekang dari “ENDEG” yang artinya Naik Dari atau Panjat dan dari 

sinilah asal mulanya sebutan “ENDEKAN”. Masih ada arti versi lain 

yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam Adminsitrasi 

Pemerintahan telah dikenal dengan nama “ENREKANG” versi Bugis 

sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah 

daerah pegunungan sudah mendekati kepastian, sebab jelas bahwa 

Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit 

sambung menyambung mengambil ± 85% dari seluruh luas wilayah 

sekitar 1.786.01 km². 

a) Letak Geografis 

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3014’36” – 

3050’0” Lintang Selatan dan antara 119040’53” – 12006’33” Bujur 

Timur. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 47 meter sampai 

3.329 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kabupaten 

Enrekang adalah: 

Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja 

Sebelah Timur : Kabupaten Luwu 
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Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap 

Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang 

Dilihat dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang 

memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena 

kebudayaan Kabupaten Enrekang berada diantara kebudayaan Bugis, 

Mandar dan Tanah Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten 

Enrekang secara garis besar terbagi atas tiga bahasa dari tiga rumpun 

etnik yang berbeda yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maroangin di 

Kecamatan Maiwa. 

Luas wilayah kabupaten ini adalah 1.786,01 km atau sebesar 2,83 % 

dari luas Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini terbagi menjadi 12 

kecamatan dan secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah 

yang lebih kecil yaitu terdiri dari 129 wilayah desa/kelurahan. 

Tabel 4.4 kecamatan di kabupaten Enrekang 

 

 

 

 

 

 

s

sumber:Dokumen RT/RW Kab.Enrekang tahun 2017 

No Kecamatan Luas Wilayah (km2) Persentase (%) 

1 Maiwa 392.87 21.99 

2 Bungin 236.84 13,26 

3 Enrekang 291.19 16,30 

4 Cendana 91.01 5,10 

5 Baraka 159,15 8.91 

6 Buntu Batu 126.65 7,09 

7 Anggeraja 125.34 7,02 

8 Malua 40.36 2,26 

9 Alla 34.66 1,94 

10 Curio 178.51 9.99 

11 Masalle 98.35 3,83 

12 Baroko 41.08 2,30 

 
Kabupaten 

Enrekang 
1786.01 100,00 
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Setiap kecamatan juga terdiri dari beberapa desa/kelurahan 

yakni, Kecamatan Maiwa terdiri dari 22 desa, Kecamatan Bungin 6 

desa, Kecamatan Enrekang 18 desa, Kecamatan Cendana 7 desa, 

Kecamatan Baraka 15 desa, Kecamatan Buntu Batu 8 desa, 

Kecamatan Anggeraja 15 desa, Kecamatan Malua 8 desa, Kecamatan 

Alla 8 desa, Kecamatan Curio 11 desa, Kecamatan Masalle 6 desa, 

Kecamatan Baroko 5 desa. 

b) Visi dan Misi Kabupaten Enrekang 

Visi: Enrekang Maju, Aman, Sejahtera ( EMAS) yang berkelanjutan 

dan Relegius 

Misi Kabupaten Enrekang : 

1) Meningkatkan kualitas Dan ketersediaan infrastruktur pelayanan 

publik 

2) Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing,penguasaan 

teknologi,bermoral dan beriman. 

3)  Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan 

jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat 

tanpa deskriminasi gender 

4) Meningkatkan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan 

masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri. 

5) Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber 

daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan. 
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2.  Gambaran Khusus Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah Kantor Kecamatan Masalle,termasuk 

salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang, kantor 

kecamatan ini terletak di seblah barat pusat pemerintahan dengan 

jarak 69,9 km dari ibukota kabupaten dan 344 km di seblah Selatan 

Kota Makassar wilayah Kecamatan Masalle mempunyai luas 68,3 

km yang terdiri dari, Desa Buntu Sarong, Desa Masalle, Desa 

Rampunan, Desa Tongkonan Basse, dan Desa Batu kede. 

a. Visi dan Misi Kantor Kecamatan Masalle 

Visi :Enrekang Maju, Aman, Sejahtera ( EMAS) yang 

berkelanjutan dan Relegius 

b. Misi Kecamatan Masalle :  

1) Meningkatkan kualitas Dan ketersediaan infrastruktur pelayanan 

publik 

2) Meningkatkan kualitas Dan ketersediaan infrastruktur pelayanan 

publik 

3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai 

dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan 

masyarakat tanpa deskriminasi gender. 

4) Meningkatkan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan 

masyaraat berbasis agribisnis dan agroindustry 

5) Meningkatkan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan 

masyarakat berbasis agribisnis dan agroindust 
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3. Struktur Organisas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Struktur organisasi kantor kecamatan Masalle Kabupaten 

Enrekang 

 

Camat  

staf 

Inayah, SE 

staf 

Nurdin S.Kom 

staf staf 

Nur li, S.AP 

Kasi pemerintahan 

Nurhalima, S.AP 

Kasi kesra Kasi terantib 

Jaya,SE 

Kasi pembangunan 

Kamaruddin ,s ap 

Kasubag perencanaan dan 

keuangan 

Suardi ,S AP 

Kasubag umum dan 

kepegawaian 

Staf 

Muh.naim 

Bahtiar.R 

Kasi PU 

Serlianti, S.Ap 

Darwis ,AMd 

Sekcam 

Rusman Jalani,SP 
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Tugas dan fungsi dari aparatur kecamatan sesuai dengan struktur 

organisasi 

1. Camat mempunyai tugas pokok melaksankan sebagian kewenangan 

pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati Enrekang dalam wilayah 

kerja /kecamatannya.Fungsinya : 

a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan 

lainnya yang di perlukan untuk menunjang kelancaran 

pelaksanan tugas 

b. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksananan, pengawasan, 

pengendalian dibidang pelayanan umu masyarakat yang menjadi 

kewenangannya. 

c. Bertanggung jawab atas pemeliharaannya dan terciptanya 

ketentraman dan ketertiban di wilayahnya. 

d. Pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah 

di wilayah kerja Kelurahan dan Desa 

e. Pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi dan 

ketatausahaan Kecamatan 

f. Pembinaan dan pengkoordinasian terhadap pelaksana terhadap 

pelaksanaan tugas-tugas jabatan fungsional dan tugas UPT 

dalam lingkungan kecamatan 

g. Melaporkan hasil kerja pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui 

sekertaris daerah atau setiap bulan dan akhir tahun 
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h. Pemeberian motivasi dan penetapan kebijakan dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat yang mandiri 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh 

Bupati 

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Camat dibantu 

oleh sekertaris kecamatan, para kepala seksi dan kasubag yang 

masing-masing memilki tugas sebagai berikut:  

2.  Sekertaris: 

Sekertaris mempunyai tugasnya di bidang pelayanan teknis dan 

administratif (perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan ketata 

usahaan) terhadap semua unsur dalam lingkup kecamatan. 

Fungsinya: 

a) Mempelajari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan 

lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

b) Merumuskan perencanaan dan program serta penyusunan 

rancangan kepada camat. 

c) Bertanggung jawab dalam bidang perencanaan keuangan dan 

kepegawaian lingkup pemerintah kecamatan 

d) Melaksanakan tertib Administrasi dan tata usaha. 

e) Melaksanakan tertib Administrasi dan tata usaha. 

f) Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga kecamatan 

g) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai 
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h) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada camat Melaksanakan tugas 

kedinasan lain yang di perintahkan oleh Camat. 

4. jenis jenis pelayanan dan prosedur pelayanan di kantor camat 

masalle 

Jenis- jenis pelayanan di kantor camat terbagi 5 di penjelasan dalam 

tabel 4.5  

Tabel 4.5 Jenis-jenis pelayanan dan prosedur pelayanan 

No Jenis-jenis Pelayanan Prosuder pelayanan 

1 Pelayanan Pembuatan 

Kartu Tanda Penduduk 

1. Masyarakat mengajukan surat 

pengantar dari desa terkait pembuatan 

KTP 

2. Masyarakat mengajukan surat 

pengantar dari desa ke Kantor 

Kecamatan Masalle 

3. Masyarakat mengajukan surat 

permohonan dari kantor kecamatan ke 

kantor Dinas Kependudukan dan 

pencatatan sipil. 

4. Aparatur pelayanan melakukan 

pemeriksaan kelengkapan persyaratan 

berkas 

5. paratur pelayanan melakukan 

Perekaman/poto untuk pembuatan 

KTP 

6. Aparatur pelayanan melakukan 

pencetakan KTP masyarakat 

7. Aparatur pelayanan melakukan 

verifikasi KTP 

8. Aparatur pelayanan melakukan 

penyerahan KTP ke masyarakat 

pemohon 

2 Pelayanan Pembuatan 

Kartu Keluarga 

1. Masyarakat mengajukan surat 

pengantar dari desa terkait pembuatan 

KK 

2. Masyarakat mengajukan surat 

pengantar dari desa ke Kantor 

Kecamatan Masalle 

3. Masyarakat mengajukan surat 
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permohonan dari kantor kecamatan ke 

kantor Dinas Kependudukan dan 

pencatatan sipil 

4. Aparatur pelayanan melakukan 

pemeriksaan kelengkapan persyaratan 

berkas 

5. Aparatur pelayanan melakukan 

Registrasi pembuatan KK 

6. Aparatur pelayanan melakukan 

pencetakan KK masyarakat. 

7. Aparatur pelayanan melakukan 

verifikasi KK 

8. Aparatur pelayanan melakukan 

penyerahan KK ke masyarakat 

pemohon 

3 Pelayanan AKTA 

kelahiran 

1. Masyarakat mengajukan surat 

pengantar dari desa terkait pembuatan 

Akta Kelahiran 

2. Masyarakat mengajukan surat 

pengantar dari desa ke Kantor 

Kecamatan Masalle 

3. Masyarakat mengajukan surat 

permohonan dari kantor kecamatan ke 

kantor Dinas Kependudukan dan 

pencatatan sipil 

4. Aparatur pelayanan melakukan 

pemeriksaan kelengkapan persyaratan 

berkas 

5. Aparatur pelayanan melakukan 

Registrasi pembuatan Akta Kelahiran 

6. Aparatur pelayanan melakukan 

pencetakan Akta kelahiran 

7. Aparatur pelayanan melakukan 

verifikasi Akta kelahiran 

8. Aparatur pelayanan melakukan 

penyerahan Akta kelahiran ke 

masyarakat/ pemohon 

4 Pelayanan surat 

keterangan pindah 

penduduk 

1. Masyarakat mengajukan surat 

pengantar dari desa terkait pembuatan 

suarat Keterangan Pindah penduduk 

2. Masyarakat mengajukan surat 

pengantar dari desa ke Kantor 

Kecamatan Masalle 

3. Masyarakat mengajukan surat 

pengantar dari desa ke Kantor 

Kecamatan Masalle 
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4. Aparatur pelayanan dari kantor 

kecamatan melakukan registrasi 

kepindahan penduduk yang diketahui 

oleh Camat 

5. Berkas yang sudah di registrasi dan 

diketahui oleh Camat kemudian di 

ajukan di kantor Dinas Kependudukan 

dan pencatatan Sipil 

6. Aparatur Dinas Kependudukan dan 

pencatatan Sipil melakukan registrasi 

berkas 

7. Aparatur Dinas Kependudukan dan 

pencatatan Sipil melakukan cetak 

surat kepindahan penduduk 

8. Aparatur Dinas Kependudukan dan 

pencatatan Sipil melakukan verifikasi 

9. Aparatur pelayanan melakukan 

penyerahan surat pindah penduduk 

5 Pelayanan Akta kematian 1. Masyarakat mengajukan surat 

permohonan keterangan kematian Di 

Rumah sakit Masalle 

2. Masyarakat mengajukan surat 

keterangan kematian dari Rumah 

Sakit kemudian di ajukan ke kantor 

Kelurahan 

3. asyarakat mengajukan surat 

keterangan kematian dari Kelurahan 

ke Kantor Dinas Kependudukan dan 

pencatatan Sipil 

4. Aparatur Dinas Kependudukan dan 

pencatatan Sipil melakukan Registrasi 

berkas 

5. Aparatur Dinas Kependudukan dan 

pencatatan Sipil melakukan cetak 

Akta kematian 

6. Aparatur Dinas Kependudukan dan 

pencatatan Sipil melakukan verifikasi 

7. Aparatur Dinas Kependudukan dan 

pencatatan Sipil melakukan 

penyerahan Akta kematian ke 

masyarakat/pemhon 

Sumber : Data Kantor Kecamatan Masalle  
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B. Hasil penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Proses 

penelitian  diselenggarakan Di kantor camat masalle pada september-

desember Adapun  metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu 

kuesioner atau dengan membagikan selebaran angket yang berisi pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Angket yang 

disebarkan bertujuan untuk menemukan data variabel  (X), dan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan camat tersebut 

sebagai data variabel dependen (Y). 

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu pengaruh Kegiatan gaya 

kepemimpinan sebagai variabel independen (X), dan kinerja pegawai sebagai 

variabel dependen (Y), data yang dideskripsikan sebagai variabel independen 

(X) adalah data yang diperoleh dari skor hasil penyebaran angket yang telah 

penulis buat dan kemudian dibagikan kepada objek sampel 

Perolehan skor yang telah dijawab oleh siswa melalui sebaran angket 

tersebut akan dideskripsikan ke dalam tabel deskripsi frekuensi dan statistik 

tingkat pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja pegawai, 

kemudian tabel deskripsi akan dikeluarkan skor yang diperoleh dari karyawan 

dan masyarakat yang telah menjawab pertanyaan pada angket yang telah 

disebarkan sebelumnya dari skor tertinggi, rendah, rentang dan skor rata-rata. 
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1. Deskripsi Responden  

karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

tabel 4.6 

 

 

 

 

Berdasarkan persentase jumlah responden pada tabel 4.  Dapat 

dilihat bahwa responden laki-laki berjumlah 15 orang, sedangkan 

responden perempuan berjumlah 28 orang dari jumlah keseluruhan 

responden peneliti yaitu 43 orang responden.   

2. Analisi data 

a. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk mengetahui 

bersarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

yang diukur dengan menggunakan kofesien regresi. Metode ini 

meghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Adapun hasil dari análisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini 

Tabel 4.7 Analisis regresi linear 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Jeniskelamin 

 Frequenc

y 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 15 32.6 34.1 34.1 

Perempuan  29 63.0 65.9 100.0 

Total 43 95.7 100.0  
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B Std. Error Beta 

 

(Constant) 8.681 1.913  4.537 .001 

Extrakulikuler baca 

tulis Alquran (X) 

.380 .125 .499 3.049 .005 

Sumber: output SPSS 21.00 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, maka dapat diketahui persamaan análisis 

regresi sederhana sebagai berikut : 

𝒀 = 𝟖. 𝟔𝟖𝟏 + 𝟎. 𝟑𝟖𝟎(𝑿) 

𝐊𝐞𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧:  

𝐘 =  𝐇𝐚𝐬𝐢𝐥 𝐊𝐢𝐧𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐏𝐞𝐠𝐚𝐰𝐚𝐢 

                                       𝐗 =  𝐆𝐚𝐲𝐚 𝐊𝐞𝐩𝐞𝐦𝐢𝐦𝐩𝐢𝐧𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐦𝐚𝐭 𝐌𝐚𝐬𝐚𝐥𝐥𝐞 

Berdasarkan persamaan tersebut diatas, maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Nilai konstanta (a) sebesar 8.681 dapat diartikan apabila variabel Gaya 

Kepemimpinan Camat Masalle dianggap konstan atau tidak mengalami 

perubahan, maka Gaya Kepemimpinan Camat Masalle sebesar 8.681 

b. Nilai koefisien (b) pada variabel Gaya Kepemimpinan Camat Masalle 

bernilai positif yaitu sebesar 0.380 , artinya setiap perubahan pada variable 

gaya kepemimpinan camat sebesar 13% akan meningkatkan Minat kerja 

pegawai 0380 

a. Uji Parsial (t) 

Uji t merupakan pengujian untuk menunjukkan pengaruh secara 

parsial variabel bebas yang ada di dalam model terhadap variabel terikat. 
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Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel 

bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Maka pengzaruh tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 4.8 

Hasil Uji Hipotesis Parsial (t) 

ANOVAª 

Model  Sum Of Squares Df Mean Squares F Sig 

 Regression 39.174 1 39.174 9.294 0.05 

Residual 118.026 28 4.215   

Total 157.200 29    

a. Predictors: (Constant), Extrakulikuler baca tulis Alquran 

b. Dependent Variable: Hasil Belajar PAI 

Sumber: output SPSS 13.00 

Berdasarkan tabel 4.7, bahwa nilai F hitung = 9.294 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Maka variabel Gaya Kepemimpina  

Camat Masalle (X) berpengaruh terhadap variabel Hasil Kinerja Pegawai 

(Y). sehingga dapat diketahui bahwa Ha diterima dan Ho ditolak karena 

nilai Sig lebih kecil dari 0,05. 

b. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk menunjukkan berapa besar 

persentase Variabel Gaya Kepemimpina  Camat Masalle menerangkan 
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variansi variabel Hasil Kinerja Pegawai. Hasil uji kofesiensi determinasi 

(R²) dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.9  Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 .499ª .249 .222 2.053 

 

a. predictors (constan ), gaya kepemimpinan camat masalle 

b. dependent variabel: hasil kinerja pegawai  

Hasil pengujian koefesien determinasi model summary pada tabel 

4.8, menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0.249 atau 

24,9%. Jadi dapat dikatakan bahwa 24,9% hasil kinerja Peagawai di 

pengaruhi oleh gaya kepemimpinan camat Masalle . Sedangkan sisanya 

85,1% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 

C. Pembahasan  

Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara yang digunakan pemimpin 

dalam berinteraksi dengan bawahannya. Ada beberapa gaya kepemimpinan 

yang baik digunakan untuk menjalankan suatu organisasi, salah satunya gaya 

kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis merupakan suatu 

cara yang dimiliki oleh seseorang dalam mempengaruhi sekelompok orang 

atau bawahan untuk bekerja sama dan berdaya upaya dengan penuh semangat, 

motivasi dankeyakinan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dapat 
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dikatakan bahwa mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi 

memainkan peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi 

tersebut dalam menyelenggarakan berbagai kegiatannya terutama terlihat 

dalam kinerja para pegawainya. Maka pola dan metode yang 

diterapkanpemimpin melalui gaya kepemimpinannya akan meningkatkan 

kinerja para pegawai.Untuk itu, variabel bebas yang akan peneliti kaji 

yaitugaya kepemimpinan demokratis dan variabel terikatnya yaitu kinerja 

pegawai. 

Camat mempunyai tugas pokok melaksankan sebagian kewenangan 

pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati Enrekang dalam wilayah kerja 

/kecamatannya.Fungsinya : 

a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang 

di perlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanan tugas 

b. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksananan, pengawasan, 

pengendalian dibidang pelayanan umu masyarakat yang menjadi 

kewenangannya. 

c. Bertanggung jawab atas pemeliharaannya dan terciptanya ketentraman dan 

ketertiban di wilayahnya. 

d. Pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di 

wilayah kerja Kelurahan dan Desa 

e. Pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi dan 

ketatausahaan Kecamatan 
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f. Pembinaan dan pengkoordinasian terhadap pelaksana terhadap 

pelaksanaan tugas-tugas jabatan fungsional dan tugas UPT dalam 

lingkungan kecamatan 

g. Melaporkan hasil kerja pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui sekertaris 

daerah atau setiap bulan dan akhir tahun 

h. Pemeberian motivasi dan penetapan kebijakan dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat yang mandiri 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh Bupati 

pak camat dan beberapa petugas di kantor camat juga memiliki tugas  

bertanggung jawab atas masalah yang di lakukan akibat kelalaian, dan dapat 

menjalanakan mekanisme dan prosedur pelayanan yang dapat membuat 

masyarakat dalam pengurusannya tidak berbelit- belit.serta petugas pemberi 

layanan mampu mendahulukan kepentingan masyarakat. Meskipun peneliti 

melihat bahwa salah satu petugas lebih mementingkan urusan pribadi ketimbang 

mendahulukan kepentingan masyarakat yaitu meninggalakan kantor pada masih 

jam kerja dan masih ada masyarakat yang mengantri 

kuliatas pelyanan publik  di kantor camat sudah diterapkan hal ini dengan 

melihat respon petugas yang sopan ramah dan menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti dalam memberikan pelayanan di kantor kecamatan belum efektif 

dimana terdapat masalah yaitu pegawai kurang disiplin waktu dan memberikan 

pelayanan dan adapun pegawai yang mempunyai kinerja buruk dimana pada 

datang terlambat untuk ke kantor dan pulang sebelum waktu yang di tentukan. a. 
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Berdasarkan hasi penelitian diperoleh persamaan regresi linear sederhana 

yaitu 

  𝒀 = 𝟖. 𝟔𝟖𝟏 + 𝟎. 𝟑𝟖𝟎   

  Nilai konstanta (a) sebesar 8.681 dapat diartikan apabila variabel Gaya 

Kepemimpinan Camat Masalle dianggap konstan atau tidak mengalami 

perubahan, maka Gaya Kepemimpinan Camat Masalle sebesar 8.681. (b) pada 

variabel Gaya Kepemimpinan Camat Masalle bernilai positif yaitu sebesar .0.380 

, artinya setiap perubahan pada variable gaya kepemimpinan camat sebesar 1% 

akan meningkatkan Minat kerja pegawai 0.380 

  Besarnya pengaruh Gaya Kepemimpina  Camat Masalle terhadap hasil 

kinerja pegawai di kantor camat masalle dapat dilihat dari koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0.249 atau 24,9%. Jadi dapat dikatakan bahwa 24,9% hasil kinerja 

Peagawai di pengaruhi oleh gaya kepemimpinan camat Masalle . Sedangkan 

sisanya 74,1% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

  Berdasarkan tabel 4.7, bahwa nilai F hitung = 9.294 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Maka variabel Gaya Kepemimpina  Camat 

Masalle (X) berpengaruh terhadap variabel Hasil Kinerja Pegawai (Y). Jadi dapat 

dikatakan bahwa 24,2% hasil kinerja Peagawai di pengaruhi oleh gaya 

kepemimpinan camat Masalle . Sedangkan sisanya 76,1% dipengaruhi variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

  Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Gaya 

Kepemimpina  Camat Masalle terhadap hasil kinerja pegawai di kantor camat 

masalle Kabupaten Enrekang maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. kinerja camat di kecamatan massalle yaitu  Mempelajari peraturan perundang-

undangan dan ketentuan lainnya yang di perlukan untuk menunjang kelancaran 

pelaksanan tugas,Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksananan, pengawasan, 

pengendalian dibidang pelayanan umu masyarakat yang menjadi 

kewenangannya,Bertanggung jawab atas pemeliharaannya dan terciptanya 

ketentraman dan ketertiban di wilayahnya., Pembinaan, pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas pemerintah di wilayah kerja Kelurahan dan Desa,Pembinaan 

pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan 

Kecamatan,Pembinaan dan pengkoordinasian terhadap pelaksana terhadap 

pelaksanaan tugas-tugas jabatan fungsional dan tugas UPT dalam lingkungan 

kecamatan, Melaporkan hasil kerja pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui 

sekertaris daerah atau setiap bulan dan akhir tahun, Pemeberian motivasi dan 

penetapan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang 

mandiri,Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh 

Bupat,Pak camat dan beberapa petugas bertanggung jawab atas masalah yang 
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di lakukan akibat kelalaian, dan dapat menjalanakan mekanisme dan prosedur 

pelayanan yang dapat membuat masyarakat dalam pengurusannya tidak 

berbelit- belit.serta petugas pemberi layanan mampu mendahulukan 

kepentingan masyarakat. Meskipun peneliti melihat bahwa salah satu petugas 

lebih mementingkan urusan pribadi ketimbang mendahulukan kepentingan 

masyarakat yaitu meninggalakan kantor pada masih jam kerja dan masih ada 

masyarakat yang mengantri 

2.  Adanya pengaruh Gaya Kepemimpina  Camat Masalle terhadap hasil kinerja 

pegawai di kantor Camat Masalle dapat dilihat dari koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0.249 atau 24,9%. Jadi dapat dikatakan bahwa 24,9% hasil kinerja 

Peagawai di pengaruhi oleh gaya kepemimpinan camat Masalle . Sedangkan 

sisanya 74,1% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini.Pengaruh gaya kepemimpinan camat signifikan t terhadap kinerja pegawai 

di kantor camat masalle di mana 24,4% kinerja pegawai kecamatan masalle 

kabupaten enrekang di pengaruh oleh gaya kepemimpinan camat 

 

B. Saran 

 Saran-saran yang dapat disampaikan pada kepemimpinan camat  kabupaten 

Enrekang dan kepada peneliti selanjutnya dalam masa yang akan datang adalah 

bagi pemimpin yang dikantor Camat   kabupaten Enrekang sebaiknya meluangkan 

lebih banyak waktu berinteraksi dengan langsung pada pegawai. Disamping itu 

bagi pemimpin dapat berkomunikasi dengan lancar dengan pegawai
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

KUESIONER 

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKKRATIS TERHADAP  

KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT MASALLE  

KABUPATEN ENREKANG 

Identitas Responden 

 

Nama : 

 

Jenis Kelamin : Perempuan / laki-laki *coret yang tidak perlu 

 

Petunjuk Dalam Pengisian Kuisioner : 

 

1. Bapak/Ibu/Saudara/i yang saya hormati, mohon kiranya menjawab 

pertanyaan di bawah ini dengan jujur dan sesuai dengan yang dirasakan. 

2. Berilah jawaban pada pertanyaan yang ada di bawah ini dengan tanda 

centang (√) pada salah satu jawaban.Anda diharapkan memilih / mengisi 

setiap kolom berdasarkan penilaian Anda dengan memberikan tanda 

centang (√). Terdapat 4 alternatif jawaban: 

TS  : Tidak Setuju 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

S  : Setuju  

SS  : Sangat Setuju 

NO 
PERNYATAAN 

 

PENILAIAN 

TS STS S SS 

1 2 3 4 

Variabel (X) Gaya Kepemimpinan 

1. Semua keputusan hanya diambil oleh pemimpin 
    

2. 
Atasan saya selalu menerima kesempatan untuk 

menyampaian ide dan gagasan 
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3. 
Hampir tidak pernah adanya pengarahan dari 

pemimpin 

    

4. 
Melakukan musyawarah setiap pengambilan 

Keputusan 
    

5. 
Terlibat setiap pengambilan keputusan itu di 

Lakukuan 
    

6. 

Atasan saya tidak hanya memperhatikan 

kepentingan karyawan tetapi juga kepentingan 

Kantor 

    

7. 
Atasan saya selalu mendengarkan keluhan dan saran 

dari karyawan 

    

8. 

Atasan saya dalam melakukan segala hal selalu 

memperhatikan 

perasaan saya, adanya rasa saling percaya dan 

menghormati 

    

9. Atasan selalu bekerja sama dengan bawahannya 
    

10. Selalu ada dorongan dari seorang pemimpin 
    

Variabel (Y) Kinerja Karyawan 

11. 
Mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan 

hati-hati dan teliti 

    

12. Tugas diberikan sesuai dengan kemampuan 
    

13. Diberikan penghargaan jika berprestasi 
    

14. 

Anda selama ini merasa bertanggung jawab untuk 

menyelesaikan setiap 

pekerjaan Anda dengan baik 

    

15. 
Bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang di 

berikan 

    

16. Anda selalu hadir tepat waktu saat bekerja 
    

17. Anda mampu menyelesaikan tugas yang diberikan 
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dengan benar dan tepat waktu 

18. 
Mampu menjalani hubungan yang baik 

antar individu 
    

19. Membantu rekan kerja jika tidak mampu 
    

20. Saling membantu satu sama lain  
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Lampiran 2 

1. surat keterangan izin penelitian provensi 
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2. surat keterangan penelitian 
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3. surat selesai meneliti 
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Lampiran 4   

Dokumentasi Pengisian Angket 
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RIWAYAT  HIDUP 

  

Wahyuni, Lahir pada tanggal 1 Oktober 2000 di Tarian 

Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang Sulawesi 

Selatan. Anak ke-1 dari 5 bersaudara yang merupakan 

buah cinta dari pasangan Syafar dan Janawiah. Peneliti 

memulai memasuki dunia pendidikan tingkat dasar pada 

tahun 2007 di SDN 150 Baibo Desa Tongkonan Basse 

Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun 

yang  sama peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN 8 Satap Kecamatan Masalle 

Kabupaten Enrekang dan tamat pada tahun 2015. Kemudian peneliti melanjutkan 

Pendidikan di SMA Negeri 3 Enrekang Kabupaten Enrekang pada tahun 2015 

sampai 2018. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan studinya ke jenjang yang 

lebih tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil jurusan 

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

 

 


