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Abstrak 

 
 Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab hubungan gaya kepemimpinan 

dengan kinerja pegawai pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan 

Riau. Penelitian ini bersifat asosiatif dan data yang digunakan adalah data primer berupa 

kuesioner dan wawancara. Populasi dari penelitian ini sebanyak 55 orang sedangkan 

sampel penelitian ini juga sebanyak 54 orang yang dikatakan sampel jenuh. Teknik 

analisis data dengan menggunakan metode statistik dengan alat ukur skala likert. 

Analisa data secara kuantitatif dan melihat pengaruh menggunakan teknik koefisien 

korelasi product moment (rxy).  

 Dari hasil pengujian hipotesis hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja 

pegawai pada kantor kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kepulauan Riau ternyata 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan, karena berdasarkan data hasil analisis 

korelasi, terlihat bahwa antara hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai 

terdapat angka korelasi sebesar 0,734, dari uji hipotesis yang melihat derajat kebebasan 

dengan taraf signifikan 5% terlihat pada Rho tabel sebesar 0,274, sehingga dapat 

ditfsirkan R hitung > r tabel = 0,734 > 0,274, berarti hipotesis Ha diterima. Selanjutnya 

dibuktikan melalui koefisien determinant yaitu rxy
2 

= 0,734
2
 x 100% =54%. Persentase 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 54% .  

 Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan dapat diterima bahwa  

hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai Pada Kantor Kesatuan Bangsa 

Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau. 

 

Kata kunci : Gaya Kepemimpinan, Kinerja Pegawai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 This study to answer the relationship of leadership style to employee’s 

performance at the Office of National Unity and Political of Riau Islands Province. This 

study is associative and data used are primary data in the form of questionnaires and 

interviews. Population of the study are as much as 55 people, while the sample of the 

study are also 54 people as saturated samples. The technique of data analysis is using 

statistical methods by the Likert Scale measure instrument. The data was analyzed 

quantitatively and see the impact of using the technique of product moment correlation 

coefficient (rxy).   

 From the results of hypothesis testing, relationship of leadership style with the 

performance of employees in the office of national unity and political of Riau Island 

Province turned out to have a positive and significant impact, because based on the 

results of correlation analysis, it appears that the relationship between leadership style 

to employee performance figured that there were correlation of equal to 0.734, from 

testing the hypothesis that the degree of freedom with a significant level of 5% seen in 

Rho table at 0.279, that count can be be interpreted R> r table = 0.734> 0.279, means 

that the hypothesis Ha is accepted. Further evidenced by the determinant coefficient rxy 

2 = 0.7342 x 100% = 54%. The percentage of influence of variable X to variable Y is 

equal to 54%.  

  There by the hypothesis can be accepted  the relationship of leadership 

style to employee’s performance at the Office of National Unity and Political of Riau 

Islands Province. 

Key words : leadership style, employee’s performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar  Belakang 

Birokrasi merupakan instrumen untuk mewujudkan pelayanan publik yang 

efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal ini berarti bahwa untuk 

mampu melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka birokrasi haruslah 

profesional, tanggap, aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang dilayani. 

Perubahan dan perkembangan masyarakat sebagai akibat adanya globalisasi 

merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu birokrasi Pemerintah 

perlu melakukan perbaikan dan mencari alternatif guna merubah pandangan masyarakat 

yang selama ini menganggap birokrasi Pemerintah terlalu lamban dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah merupakan komitmen untuk merubah sistem Pemerintah Sentralisasi menuju 

sistem Desentralisasi. Perubahan tersebut berdasarkan pelaksanaan otonomi daerah, 

oleh karena itu sumber daya manusia di daerah diupayakan agar mampu 

mengaktualisasikan kegiatan organisasi kepemerintahan secara baik sesuai dengan 

harapan. 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah 

organisasi baik organisasi dalam skala besar maupun organisasi kecil. Pada organisasi 

skala besar sumber daya manusia sangat menentukan dalam proses perkembangan 

organisasi.  

Seiring dengan hal tersebut pembinaan aparatur negara dilakukan secara terus 

menerus, agar dapat menjadi alat yang efisien dan efektif, bersih dan berwibawa, 



sehingga mampu menjalankan tugas-tugas umum Pemerintah maupun untuk 

menggerakkan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat dan sikap 

pengabdian terhadap masyarakat.  

Dalam pemerintahan yang profesional, di perlukan sumber daya manusia yang 

profesional dan infrastruktur Adminitrasi yang memiliki kesiapan dan ketangguhan 

pada semua tingkatan dan tahapan. Menurut sitompul ( 2008:1 ) tingkat dan tahapan 

tersebut meliputi organisasi pelaksanaan yang berintikan birokrasi yang mantap dan 

tangguh, sistem administrasi atau tata laksana yang efektif dan efisien dan susunan 

aparatur atau personalia yang berkemampuan tinggi dan profesional, serta orientasional 

yang disertai asas dedikasi yang tinggi. 

Hal ini berarti bahwa kinerja birokrasi Pemerintah dalam merencanakan, 

mengimplementasikan, mengevaluasi serta mengendalikan proses pembangunan dan 

pelayanan masyarakat sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi 

faktor kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur dan dukungan sarana dan prasarana yang 

tersedia.  

Saat ini yang harus diperhatikan ketika infrastruktur untuk birokrasi yang 

profesional telah ada namun aparatur tidak sesuai dengan standarisasi aparatur negara, 

maka Pemerintahan tersebut tidak akan ada perubahan karena perubahan yang 

signifikan terjadi apabila aparaturnya dapat bekerja secara profesional. Masalah yang 

sangat mendasar dalam membentuk aparatur negara yang profesional ialah masalah 

kedisiplinan.  

Dan oleh sebab itu kedisiplinan pegawai sangat dipertanyakan sesuai dengan 

Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 



Negeri Sipil, yang didalam peraturan tersebut dijelaskan berbagai macam larangan-

larangan yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Dalam sebuah birokrasi, 

pemimpin harus dapat bekerja semaksimal mungkin karena bawahan bekerja selalu 

tergantung pada pimpinan. 

Bila pemimpin tidak memiliki kemampuan memimpin, maka tugas-tugas yang 

sangat kompleks tidak dapat dikerjakan dengan baik. Apabila pimpinan mampu 

melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, sangat mungkin organisasi tersebut dapat 

mencapai sasarannya. Suatu organisasi membutuhkan pemimpin yang efektif, yang 

mempunyai kemampuan yang mempengaruhi perilaku anggota atau anak buahnya.  

Jadi, seorang pemimpin atau kepala suatu organisasi akan diakui sebagai seorang 

pemimpin apabila ia dapat memberikan pengaruh dan mampu mengarahkan 

bawahannya ke arah tujuan organisasi. 

Konsekuensi menjadi seorang pemimpin ialah berkewajiban memberikan gaya 

kepemimpinan yang dapat membina, menggerakkan, mengarahkan semua potensi 

karyawan dilingkungannya agar terwujud volume dan beban kerja yang terarah pada 

tujuan. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang pemimpin 

dalam mempengaruhi perilaku orang lain 

Sorotan umum yang sering terjadi di kalangan masyarakat ialah tentang kinerja 

pegawai yang tidak profesional. Dan hal ini juga terjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik (KESBANGPOL) Provinsi Kepulauan Riau. Maka KESBANGPOL Provinsi 

Kepulauan Riau dituntut agar lebih tanggap dan memiliki pegawai yang cekatan serta 

professional. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 tahun 2011 

tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis serta lembaga lain Provinsi kepulauan 



Riau. KESBANGPOL merupakan lembaga yang berfungsi membantu tugas Gubernur 

dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan 

masyarakat dan/atau berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur serta 

memberikan pengawasan, mengevaluasi, mengarahkan serta memberikan program-

program yang bertujuan untuk kesatuan bangsa dan politik serta perlindungan 

masyarakat. Adapun  fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut 

: 

1. Cara kepemimpinan yang masih kurang berjalan baik, dikarenakan dalam 

pengelolaan pegawai dan penataan yang seharusnya didasarkan oleh kebutuhan 

setiap element organisasi belum maksimal contohnya penataan terhadap 

kesesuaian dengan jurusan atau   keahlian pegawai. 

2. Kinerja Pegawai Rendah yaitu ketika pelayanan yang dilaksnakan pegawai tidak 

maksimal, tidak efektif dan  tidak efisien.   

3. Pengalaman kinerja pegawai merupakan modal yang teramat penting dalam 

meletakkan pegawai-pegawai yang berhubungan langsung dengan masyarakat 

agar tidak memberikan dampak yang negatif terhadap kualitas kinerja. 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

permasalahan ini secara mendalam dengan judul : “Hubungan Gaya Kepemimpinan 

Dengan Kinerja Pegawai Pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi 

Kepulauan Riau” 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan suatu masalah 

yang akan di bahas yaitu “Seberapa Besar Hubungan Gaya Kepemimpinan Dengan 



Kinerja Pegawai Pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan 

Riau?” 

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian  

1) Ingin mengetahui gaya kepemimpinan di Kantor KESBANGPOL Provinsi 

Kepulauan Riau. 

2) Ingin mengetahui kinerja Pegawai di Kantor KESBANGPOL Provinsi 

Kepulauan Riau. 

3) Ingin mengetahui seberapa besar hubungan gaya kepemimpinan Kepala 

Dinas dengan kinerja pegawai di Kantor KESBANGPOL Provinsi 

Kepulauan Riau. 

b. Manfaat penelitian 

a) Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

masukan bagi Kantor KESBANGPOL Provinsi Kepulauan Riau. 

b) Secara Teoritis yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam 

menganalisa suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah 

diperoleh terutama dalam hal penerapan ilmu manajemen sumber daya 

manusia 

4. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian        

 Metode penelitian merupakan cara untuk memahami fenomena sosial, 

budaya dan perilaku manusia secara benar dan utuh (apa adanya) secara 

mendalam, secara keseluruhan dari sudut pandang manusia sebagai pelakunya. 

Penulis tertarik untuk membahas penelitian Asosiatif Kuantitatif. Menurut 



Sugiyono (2010:11) menyebutkan bahwa “Penelitian Asosiatif merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, 

dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk 

menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.”. 

2. Teknik Analisa Data 

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dengan menggunakan 

metode kuantitatif, diharapkan akan didapatkan hasil pengukuran yang lebih 

akurat tentang respon yang diberikan oleh responden, sehingga data yang 

berbentuk angka tersebut dapat diolah dengan menggunakan metode statistik.  

Alat ukur yang dipakai adalah dengan menggunakan skala Likert dan 

diolah dengan metode statistik. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

social (Sugiyono, 2006:86). Untuk mengisi skala likert dalam instrument 

penelitian telah disediakan alternatif  jawaban dari setiap butir jawaban 1 sampai 

5 disesuaikan dengan alternatif-alternatif  jawaban yang dipilih dari masing-

masing pertanyaan, dengan pilihan jawaban a=5 b=4 c=3 d=2 e=1 

Tabel 1.2 Skala Likert 

Bobot Penilaian 

5 Sangat setuju 

4 Setuju 

3 Ragu-ragu 

2 Tidak setuju 



1 Sangat tidak setuju 

 

Penentuan didalam kriteria atau kategori pada setiap variabel yaitu dengan 

analisis pembobotan dengan cara menentukan rata-rata nilai skor sebagai berikut : 

- Rata-rata nilai skor dari 1 sampai skor 1,5 menunjukkan penilaian sangat 

tidak setuju 

- Rata-rata nilai skor dari 1,6 sampai skor 2,5 menunjukkan penilaian tidak 

setuju  

- Rata-rata nilai skor dari 2,6 sampai skor 3,5 menunjukkan penilaian ragu-

ragu 

- Rata-rata nilai skor dari 3,6 sampai skor 4,5 menunjukan penilaian setuju 

- Rata-rata nilai skor dari 4,6 sampai skor 5,5 menunjukan penilaian sanga 

setuju 

Analisa data yang dipergunakan adalah analisa data secara kuantitatif 

sedangkan untuk melihat pengaruh dengan menggunakan teknik koefisien korelasi 

Product moment (rxy), dengan rumus : 

    
     (  )(  )

√(     ( ) )(     ( ) )
 

Keterangan: 

rxy  = Angka indeks korelasi r Product moment 

n  = Sampel 

∑x = Jumlah skor x 

∑y = Jumlah skor  

Untuk dapat memberi interpretasi seberapa kuat hubungan tersebut, 

dipergunakan tabel yang dikemukakan sebagai berikut 



Tabel 2 

Pedoman untuk memberikan interprestasi 

Inter Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

SANGAT RENDAH 

RENDAH 

SEDANG 

KUAT 

SANGAT KUAT 

Sumber: Sugiyono (2010:84) 

 

a) Analisis koefisien determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikat (kuncoro, 

2010:100), koefisien determinasi digunakan menghitung berapa besar kontribusi 

variabel gayakepemimpinan (X) mempengaruhi variabel kinerja pegawai (Y). 

Analisa koefisien determinasi yaitu suatu alat untuk menunjukkan seberapa besar 

persentase kontribusi variabel gaya kepemimpinan (X) dengan variable kinerja 

pegawai (Y). Rumus menghitung determinasi adalah : R = r
2 
x 100% 

Dimana R=Koefisien determinasi 

 r = koefisien korelasi Rank Spearman (rs) 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dan sekaligus untuk dapat 

mewujudkan hal-hal yang yang menjadi tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan 

kerangka teoritis sebagai landasan utama penelitian : 

1. Kepemimpinan  

1.1 Pengertian Kepemimpinan 

Menurut Rivai (2005:2), bahwa “definisi kepemimpinan secara luas 

adalah meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, 

memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi 

interprestasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian 

dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja 



sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang 

di luar kelompok atau organisasi.” 

 

Menurut Hasibuan (2003:170) bahwa “Kepemimpinan adalah cara seorang 

pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.” 

Selanjutnya menurut Istianto (2009:87) beberapa definisi kepemimpinan 

yang dapat mewakili tentang kepemimpinan, yaitu sebagai berikut :  

a) Kepemimpinan adalah suatu kegiatan dalam memimpin sedangkan 

pemimpin adalah orangnya yang memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut mengikuti apa 

yang diinginkannya. Oleh karena itu pemimpin harus mampu 

mengatur dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan 

bersama. 

b) Kepemimpinan adalah dimana seorang pemimpin harus mampu 

mengatur dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan 

bersama. 

c) Kepemimpinan merupakan subjek yang penting di dalam manajemen 

dan ilmu administrasi karena kepemimpinan terkait dengan hubungan 

antara atasan dan bawahan di dalam organisasi. 

d) Kepemimpinan merupakan proses berorientasi kepada manusia dan 

dapat diukur dari pengaruhnya terhadap perilaku organisasi. 

e) Kepemimpinan pemerintahan adalah sikap, perilaku dan kegiatan 

pemimpin pemerintahan di pusat dan daerah dalam upaya mencapai 

tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. 

 

Dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian 

kepemimpinan merupakan suatu cara seorang pemimpin dalam usahanya untuk 

mempengaruhi bawahannya agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

1.2. Teori Kepemimpinan  

Menurut Wursanto (2002:197) menjelaskan “teori kepemimpinan adalah 

bagaimana seseorang menjadi pemimpin, atau bagaimana timbulnya seorang 

pemimpin.” Beberapa teori tentang kepemimpinan yaitu :  

1) Teori Kelebihan, Teori ini beranggapan bahwa seorang akan menjadi 

pemimpin apabila ia memiliki kelebihan dari para pengikutnya. Pada 

dasarnya kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin 

mencakup 3 hal yaitu kelebihan ratio, kelebihan rohaniah, kelebihan 

badaniah. 



2) Teori Sifat, Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi 

pemimpin yang baik apabila memiliki sifat-sifat yang positif sehingga 

para pengikutnya dapat menjadi pengikut yang baik. Sifat-sifat 

kepemimpinan yang umum misalnya bersifat adil, suka melindungi, 

penuh percaya diri, penuh inisiatif, mempunyai daya tarik, energik, 

persuasif, komunikatif dan kreatif.  

3) Teori Keturunan, Menurut teori ini, seseorang dapat menjadi pemimpin 

karena keturunan atau warisan, karena orangtuanya seorang pemimpin 

maka anaknya otomatis akan menjadi pemimpin menggantikan 

orangtuanya. 

4) Teori Kharismatik, Teori ini menyatakan bahwa seseorang menjadi 

pemimpin karena orang tersebut mempunyai kharisma (pengaruh yang 

sangat besar). Pemimpin ini biasanya memiliki daya tarik, kewibawaan 

dan pengaruh yang sangat besar. 

5) Teori Bakat, Teori ini disebut juga teori ekologis, yang berpendapat 

bahwa pemimpin lahir karena bakatnya. Ia menjadi pemimpin karena 

memang mempunyai bakat untuk menjadi pemimpin. Bakat 

kepemimpinan harus dikembangkan, misalnya dengan memberi 

kesempatan orang tersebut menduduki suatu jabatan. 

6) Teori Sosial, Teori ini beranggapan pada dasarnya setiap orang dapat 

menjadi pemimpin. Setiap orang mempunyai bakat untuk menjadi 

pemimpin asal dia diberi kesempatan. Setiap orang dapat dididik menjadi 

pemimpin karena masalah kepemimpinan dapat dipelajari, baik melalui 

pendidikan formal maupun pengalaman praktek. 

 

1.3. Fungsi-Fungsi Kepemimpinan  

Menurut Rivai (2005:53) Fungsi kepemimpinan berhubungan dengan 

situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi dimana fungsi 

kepemimpinan harus diwujudkan dalam interaksi antar individu. Dan 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, 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. 

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 persetujuan maupun 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.  

 

1.4. Gaya Kepemimpinan 

Menurut Siagian (2003:14) Gaya kepemimpinan merupakan perilaku yang 

digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain 

seperti yang ia lihat. Kebanyakan orang menganggap gaya kepemimpinan 

merupakan tipe kepemimpinan  

Gaya kepemimpinan seorang pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, 

tempramen, watak dan kepribadian tersendiri yang unik dan khas, hingga 

tingkah laku dan gaya yang membedakan dirinya dengan orang lain. Menurut 

Rivai (2002:122) ada tiga macam gaya kepemimpinan yang mempengaruhi 

bawahan agar sasaran organisasi tercapai, yaitu : 

1. Gaya Kepemimpinan Otoriter, gaya kepemimpinan ini menggunakan 

metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan 

pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling 

diuntungkan dalam organisasi. 

2. Gaya Kepemimpinan Demokratis, gaya kepemimpinan ini ditandai oleh 

adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan 

pengambilan keputusan yang kooperatif. Dibawah kepemimpinan 

demokratis bawahan cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, 

mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri. 

3. Gaya Kepemimpinan Kendali Bebas, gaya kepemimpinan ini 

memberikan kekuasaan penuh pada bawahan, struktur organisasi bersifat 

longgar, pemimpin bersifat pasif. Peran utama pimpinan adalah 

menyediakan materi pendukung dan berpartisipasi jika diminta bawahan. 

 

Sedangkan menurut Arep dan Tanjung (2003:94) ada empat macam gaya 

kepemimpinan yang lazim digunakan, yaitu:  

1) Kepemimpinan Demokrasi adalah suatu gaya kepemimpinan yang 

menitikberatkan kepada kemampuan utnuk menciptakan kepercayaan.  

2) Kepemimpinan Diktator atau Otokrasi adalah suatu gaya kepemimpinan 

yang menitikberatkan kepada kesanggupan untuk memaksakan 

keinginannya yang mampu mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk 

mengumpulkan kepentingan pribadinya dan atau golongannya dengan 

kesediaan untuk menerima segala risiko apapun.  

3) Kepemimpinan Paternalistik adalah bentuk antara gaya demokrasi dan 

diktator yang pada dasarnya kehendak pemimpin yang harus berlaku, 

namun dengan jalan atau melalui unsur-unsur demokrasi.  

4) Kepemimpinan Free Rein atau Laissez Faire yakni salah satu gaya 

kepemimpinan yang 100% menyerahkan sepenuhnya seluruh 



kebijaksanaan pengoperasian MSDM kepada bawahannya dengan hanya 

berpegang kepada ketentuan pokok yang ditetapkan oleh atasan mereka.  

 

Selanjutnya menurut Siagian (2003:7) “Gaya kepemimpinan adalah suatu 

cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi, 

mengarahkan, mendorong dan mengendalikan orang lain dalam mencapai suatu 

tujuan.” Indikator gaya kepemimpinan yang akan digunakan untuk menilai 

berhasil atau tidaknya sesorang pemimpin dalam organisasi ialah sebagai berikut : 

1) Tingkat kepatuhan bawahan dalam menjalankan pekerjaannya terhadap 

pemimpinnya yaitu ketika tugas maupun perintah yang diberikan oleh 

atasan kepada bawahan haruslah dilaksanakan dalam rangkaian 

perkembangan organisasi 

2) Tingkat kejelasan struktur tugas yaitu pemberian tugas kepada bawahan 

sesuai dengan fungsi dan tugas bawahan agar sesuai dengan kewenangan 

bawahan dalam melaksanakan tugasnya  

3) Tingkat ketepatan penggunaan otoritas dan kekuasaan secara formal yang 

diterapkan pada posisi pemimpin yaitu bagaimana seorang pemimpin 

mampu dan tepat dalam menggunakan fungsi dan wewenangnya dalam 

mempengaruhi bawahan untuk mewujudkan kinerja bawahan yang 

efektif. 

 

Setelah mengetahui gaya kepemimpinan sesuai dengan teori dan konsep-

konsep diatas, maka seorang pemimpin hendaklah bersifat fleksibel. Ketika seorang 

pemimpin mempertahankan gaya kepemimpinanya, itu tidak akan selalu baik. 

Maka tidak ada salahnya ketika seorang pemimpin bergaya otoriter demi kebaikan 

dan kelancaran organisasi yang dipimpinnya, dan oleh sebab itu jangan 

beranggapan pemimpin yang komitmen dalam melaksanakan dan menjalankan 

kepemimpinanya adalah pemimpin yang berhasil. 

2. Kinerja 

Siagian (2006:10) mengatakan bahwa “kinerja dapat diartikan sebagai 

prestasi atau kemampuan seseorang yang mencakup unsur-unsur keandalan, 

prakarsa, inovasi, ketelitian, hasil kerja, kehadiran, sikap, kerja sama, kerapian, 

mutu pekerjaan dan lain-lain.” Kinerja atau performance menunjuk pada prestasi 

pegawai terhadap tugas yang diberikan. Seorang pegawai dikatakan memiliki 



kinerja baik manakala pegawai tersebut memiliki prestasi yang baik dalam 

pelaksanaan tugas yang diembannya. Dalam pengertian tersebut, nampak jelas 

bahwa kinerja berkaitan dengan pencapaian atau achievement suatu pelaksanaan 

tugas. 

Menurut Dessler (2006:29) Kinerja merupakan prosedur yang meliputi 

penetapan standar kinerja; penilaian kinerja aktual pegawai dalam hubungan 

dengan standar-standar ini; memberi umpan balik kepada pegawai dengan tujuan 

memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan kemerosotan kinerja atau terus 

berkinerja lebih tinggi lagi. 

Selanjutnya menurut Handoko (2000:135) Kinerja pada dasarnya adalah 

kegiatan dan hasil yang dapat dicapai atau dilanjutkan seseorang atau sekelompok 

orang didalam pelaksanaan tugas, pekerjaan dengan baik, artinya mencapai sasaran 

atau standar kerja yang telah ditetapkan sebelum atau bahkan dapat melebihi 

standar yang ditentukan oleh organisasi pada periode tertentu.  

Kinerja mempunyai arti penting bagi pegawai, adanya penilaian kinerja 

berarti pegawai mendapat perhatian dari atasan. Disamping itu, akan menambah 

gairah kerja pegawai karena dengan penilaian kinerja ini mungkin pegawai yang 

berprestasi dipromosikan, dikembangkan dan diberi penghargaan atas prestasi, 

sebaliknya pegawai yang tidak berprestasi mungkin akan didemosikan. 

Menurut Hessel (2007:178) “faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

organisasi adalah motivasi, budaya organisasi, kompensasi, kepemimpinan, 

kepuasan kerja, kedisiplinan, lingkungan kerja dan komitmen organisasi.” 

Sedangkan menurut Yuwono (Hessel, 2007:180) faktor-faktor yang mempengaruhi 



kinerja organisasi adalah tujuan organisasi, budaya organisasi, kepemimpinan dan 

kualitas kerja. 

Sedangkan menurut Dharma (1991:105) “Kinerja pegawai adalah sesuatu 

yang dicapai oleh pegawai, prestasi yang diperlihatkan oleh para pegawai dan 

kemampuan kerja yang berkaitan dengan penggunaan peralatan kantor.” 

Mengamati beberapa pendapat para ahli diatas, dapatlah kiranya ditafsirkan bahwa 

kinerja pegawai erat kaitannya dengan hasil pekerjaan seseorang didalam suatu 

organisasi. Hasil pekerjaan tersebut dapat  menyangkut kualitas, kuantitas, dan 

ketepatan waktu.  Kemudian untuk mengukur sejauh mana kinerja pegawai, 

Dharma (2003:355) menyatakan pengukuran kinerja pegawai dapat dilihat dari 

beberapa hal sebagai berikut:  

a) Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai, pengukuran 

kuantitatif melibatkan penghitungan keluar dari proses atau pelaksanaan 

kegiatan. Ini bekaitan dengan jumlah yang keluar. 

b) Kualitas, yaitu sesuatu yang dihasilkan (baik atau tidaknya). Pengukuran 

kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasaan” yaitu 

seberapa baik penyelesaianya. 

c) Ketepatan Waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. 

Ketepatan waktu merupakan cerminan dari pengukuruan kuantitatif  yang 

menetukan  penyelesaian waktu kegiatan. 

 

Berdasarkan beberapa teori yang telah di sampaikan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kinerja pegawai yang profesional akan terjadi dan terjalin dengan 

baik apabila seorang pemimpin dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 

orang yang dapat bertanggung jawab secara profesional untuk mengarahkan 

bawahannya, demi mencapai terlaksananya kinerja yang efektif, efisien dan 

profesional demi mencapai tujuan Pemerintah sebagai pelanyan masyarakat. 

 

 



3. Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Kinerja 

Gaya kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin untuk memberikan 

contoh kepada bawahannya untuk lebih giat dalam melaksanakan kegiatan. Sesuai 

dalam teori jalur tujuan (Path Goal Theory) yang dikembangkan oleh House (dalam 

Kretner dan Kinicki, 2005;10-11) menyatakan bahwa “pemimpin mendorong 

kinerja yang lebih tinggi dengan cara memberikan kegiatan-kegiatan yang 

mempengaruhi bawahannya agar percaya bahwa hasil yang berharga bisa dicapai 

dengan usaha yang serius.” 

Dari teori diatas dapat dilihat hubungan yang sangat signifikan bahwa 

seorang pemimpin ketika memiliki gaya kepemimpinan yang efektif dalam hal 

memimpin, maka pegawai akan melaksanakan pekerjaannya sesuai apa yang 

diinginkan oleh pemimpin. Gaya kepemimpinan ialah cara seseorang dalam 

mempengaruhi orang lain sedangkan kinerja ialah proses melaksanakan kegiatan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya unuk mendapatkan hasil yang diinginkan.  

 

C. HASIL PENELITIAN  

 

a) Analisis koefisien korelasi 

Untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan hubungan antara 

variabel gaya kepemimpinan dengan variabel kinerja pegawai pada kantor 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, maka dilakukan 

perhitungan dengan menggunakan koefisien korelasi product moment yang diolah 

dengan rumus teknik koefisien korelasi Rank Spearman (rs):   
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Sebelum menghitung besarnya koefien korelasi penulis mengolah data dari 

hasil dimana data diolah melalui tabel berikut:jawaban responden dengan metode 

statistik,  

Perhitungan Koefisien Korelasi Product Moment 
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  rxy =                     3911382- 3907688 

   √(3799548-3794704)( 4029264-4024036) 

 

 ` rxy =         3694 

   √(4844)( 5228) 

 

  rxy =          3694 

       √25324432 

 

rxy =          3694  =0,734 

       5032,3386 

 

Didapat nilai koefisien korelasi dengan perhitungan koefisien korelasi 

product moment yaitu nilai rxy= 0,734 

 

b). Uji hipotesis 

Ho : µ = 0 : Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dengan kinerja 

pegawai 

Ha : µ ≠ 0 : Gaya Kepemimpinan berhubungan  positif dan signifikan 

dengan kinerja pegawai.  

 



Kriteria pengujian yaitu: 

Ho = 0,jika t hitung ≤ t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Ha ≠ 0,jika t hitung ≥ t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

Untuk melihat apakah Ha ataupun Ho yang dapat dilihat dengan 

perbandingan antara besarnya “r” observasi (rho) dengan besarnya nilai “rxy” 

korelasi product moment, dengan terlebih dahulu mengetahui derajat kebebasan 

(db) dengan rumus sebagai berikut : 

db = n - 2 

  = 54 - 2 

  = 52 

α = 0.05 

db 52 = db 50 –db 55 

  = 0,279-0,266 

  = 0,0013 : 5 = 0,0026 

  = 0,0026 X 2 = 0,0052 

Jadi db 52 = db 50 - db 2 

         = 0,279 – 0,0052 

   = 0,2738 = 0,274 

 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa derajat kebebasannya adalah 

54–2 = 52. Pada derajat kebebasan 52 dengan taraf signifikan 5% = 0,274 

Sehingga dapat ditafsirkan : 0,734 > 0,274 sehingga hipotesis Ha diterima. 



Selanjutnya dibuktikan melalui koefisien determinant yaitu rxy
2 

= 0,734
2
 x 100% 

=54 %. Persentase pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 54% 

dan sisanya sebesar 46% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk 

dalam penelitian ini dan hasil temuan penelitian pada kantor Kesatuan Bangsa 

dan Politik Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan gaya kepemimpinan 

berhubungan dengan kinerja pegawai.  

D. PENUTUP  

a. Kesimpulan 

Setelah diadakan pembahasan dan penganalisaan dari data responden 

pada kantor Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, maka penulis mengambil 

kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul Hubungan Gaya Kepemimpinan 

terhadap kinerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan 

Riau, penulis menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Gaya kepemimpinan yang tercipta pada kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Kepulauan Riau ialah Gaya Kepemimpinan Demokratis, 

gaya kepemimpinan ini ditandai oleh adanya suatu struktur yang 

pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan 

yang kooperatif. Dibawah kepemimpinan demokratis bawahan cenderung 

bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja dan 

dapat mengarahkan diri sendiri.  

2. Hubungan yang terjadi terjadi antara gaya kepemimpinan dengan kinerja 

pegawai pada kantor KESBANGPOL Provinsi Kepulauan Riau sangat 



signifikan. Kesimpulan tersebut ditunjukkan dari hasil analisis koefisien 

korelasi product moment (r), sebesar 0,734 yang apabila 

diinterprestasikan pada tabel koefisien korelasi maka pada penelitian ini 

menunjukkan hubungan yang kuat. Dan dibuktikan juga melalui uji 

hipotesis yang dengan hasil pengujian t hitung (0,734) ≥ t tabel rho 

(0,274) dengan taraf 5%, yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak dan 

Gaya Kepemimpinan berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja 

pegawai. 

3. Koefisien determinasi yang menghitung berapa besar kontribusi gaya 

kepemimpinan (x) mempengaruhi variabel kinerja pegawai (y) sebesar 

54% dan sisanya 46 % dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk 

dalam penelitian ini. 

4. Berdasarkan kriteria inprestasi menunjukkan bahwa ada hubungan gaya 

kepemimpinan dengan kinerja pegawai yang kuat,. Dengan demikian, 

hipotesis konseptual mengenai hubungan gaya kepemimpina dengan 

kinerja pegawai teruji. 

B. Saran 

1. Hasil Penelitian `menunjukkan gaya kepemimpinan berhubungan positif 

dan signifikan dengan kinerja pegawai. Hal ini hendaknya menjadi 

perhatian pimpinan kantor KESBANGPOL Provinsi Kepulauan Riau dan 

para pimpinan lainnya yang dimana para pimpinan memperhatikan gaya 

yang ia terapkan pada organisasi dan para bawahannya agar dapat 

miningkat kinerja pegawai  agar dapat bertindak dan bekerja sebagaimana 

dalam mewujudkan pencapaian tujuan organisasi. 



2. Kepemimpinan dengan gaya otoriter, demokratis, serta bebas kendali tetap 

digunakan dalam berprilaku sebagai kombinasi untuk upaya dalam 

meningkatkan kinerja para bawahan dan para bawahan merasa sadar akan 

fungsinya dan sebagai meningkatkan tujuan dari organisasi. 

3. Pimpinan kantor KESBANGPOL Provinsi Kepulauan Riau hendaknya 

memberikan perhatian yang lebih terhadap pegawai , agar setiap pegawai 

mempunyai semangat,disiplin yang kuat dan berdedikasi tinggi buat 

lembaga dan terbentuk kinerja yang sangat baik demi kepentingan 

lembaga 
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