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MAHDELENA
WAHJOE PANGESTOETI
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan gaya kepemimpinan

Demokratis terhadap Disiplin Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Kepulauan Riau serta ingin mengetahui faktor-faktor yang menghambat  disiplin pegawai di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau. Ukuran untuk menilai gaya

kepemimpinan demokratis pada penelitian ini dengan variabel yaitu mendorong partisipasi

pegawai, Keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan, pimpinan melimpahkan

sebagian wewenang kepada bawahanya atau mendelegasikan kekuasaan dan. Umpan balik atau

komunikasi timbal balik. Kemudian untuk mengatur disiplin pegawai dengan variabel yaitu

Ketepatan Waktu, menggunakan peralatan kantor dengan baik, Tanggungjawab yang tinggi dan

ketaatan terhadap aturan kantor.

Penelitian ini bersifat penelitian Asosiatif dengan menganalisis Kuantitatif untuk menguji

hipotesa yang telah ditetapkan dan yang dikumpulkan melalui kuesioner selanjutnya dianalisis

yang telah diuji validitas dan reabilitas dengan menggunakan  bantuan program statistical Product

and Service Solutions (SPSS) 19.00 for windows. Skala pengukuran menggunakan  skala likert 5

poin dengan menggunakan jumlah sampel 30 responden.

Dari hasil penelitian melalui uji validasi ternyata hasil pertanyaan kuesioner dinyatakan

valid. Hal ini di lihat dari hasil SPSS ˃ Hubungan antara dua variabel sangat kuat dilihat dari hasil

nilai yaitu 0,897˃0,374, maka Ha diterima, Hal ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang

signifikan antara gaya kepemimpinan demokratis terhadap disiplin pegawai. Dari hasil tersebut

dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini yaitu “adanya hubungan gaya

kepemimpinan demokratis terhadap disiplin pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Kepulauan Riau”.

Kata kunci  : Kepemimpinan,  Disiplin
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ABSTRACT

This study aims to determine how strong the relationship of the Democratic leadership

styles Employee Discipline Office of Population and Civil Registration Riau Islands province and

want to know the factors that hinder the discipline in the Department of Population and Civil

Registration Riau Islands Province. Size to assess the democratic leadership style in this study

with variables that encourage employee participation, decision was made jointly between leaders

and subordinates, leaders delegate some of its authority to subordinate or delegate power and.

Feedback or mutual communication. Then to arrange discipline with the variables: Timeliness,

using office equipment with good, high responsibility and adherence to the rules of the office.

This study is to analyze Quantitative Associative research to test the hypotheses that have

been established and collected through questionnaires were then analyzed the validity and

reliability have been tested with the help of statistical program Product and Service Solutions

(SPSS) 19:00 for windows. Scale measurements using 5-point Likert scale using a sample of 30

respondents.

From the results validation test result is declared valid questionnaire. It is in view of the

results of SPSS r_ arithmetic ˃ r table. The relationship between the two variables is very strong

views on the results of the value that is 0,897˃0,374, then Ha is accepted, This shows that there is

a significant relationship between democratic leadership style on employee discipline. From these

results it can be concluded that the hypothesis in this study is "an association of democratic

leadership style of the discipline in the Department of Population and Civil Registration Riau

Islands Province".

Keywords: Leadership, Discipline
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A. PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM)

merupakan salah satu aset yang tidak ternilai

harganya bagi setiap organisasi karena dapat

memberikan kontribusi yang berarti kepada

satuan kerja secara efektif dan efisien, oleh

karena itu bagaimana cara untuk

mengembangkan, memelihara dan

meningkatkan disiplin pegawai merupakan

salah satu faktor yang perlu diperhatikan

bagi setiap organisasi. Dilema yang sering

terjadi pada birokrasi pemerintah saat ini

adalah adanya tanggapan masyarakat

terhadap disiplin aparatur pemerintah yang

belum menunjukan kapabilitas yang tinggi

serta tidak professional dalam menjalankan

tugasnya. Hal ini dapat dilihat melalui

berbagai penyimpangan yang terjadi dalam

birokrasi.

Sebuah organisasi pemerintah,

kesuksesan atau kegagalan dalam

pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan

pemerintah, di pengaruhi oleh

kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas

organisasi pemerintah yang memadai, maka

penyelenggaraan tata pemerintah yang baik

(Good Governance) akan terwujud,

sebaliknya kelemahan kepemimpinan

merupakan salah satu sebab keruntuhan

kinerja birokrasi di Indonesia

(Istianto,2009:2).

Kepemimpinan (leadership) dapat

dikatakan sebagai cara dari seorang

pemimpin (leader) dalam mengarahkan,

mendorong dan mengatur seluruh unsur-

unsur didalam kelompok atau organisasinya

untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang

diinginkan sehingga menghasilkan disiplin

pegawai yang maksimal. Meningkatnya

disiplin pegawai berarti tercapainya hasil

kerja seseorang atau pegawai dalam

mewujudkan tujuan organisasi.

Kepemimpinan sesungguhnya tidak

ditentukan oleh pangkat atau jabatan

seseorang. Kepemimpinan adalah suatu yang

muncul dari dalam dan merupakan buah dari

keputusan seseorang untuk mau menjadi

seorang pemimpin, baik bagi dirinya sendiri,

keluarga, lingkungan pekerjaannya maupun

bagi lingkungan sosial. Menurut Kartono

(2005:10) Kepemimpinan merupakan

kekuatan aspirasional, kekuatan semangat

dan kekuatan moral yang kreatif yang

mampu mempengaruhi para anggota untuk

mengubah sikap sehingga mereka menjadi

conform (sesuai) dengan keinginan

pemimpin.

Konsekuensi menjadi seorang

pemimpin ialah berkewajiban memberikan

gaya kepemimpinan yang dapat membina,

menggerakan, menggarahkan semua potensi

pegawai di lingkungannya agar terwujud

volume dan beban kerja yang terarah pada

tujuan. Gaya Kepemimpinan adalah pola

penyeluruh dari tindakan seorang pemimpin,

yang tampak dan yang tidak nampak oleh

bawahanya. Gaya kepemimpinan

menggambarkan kombinasi yang konsisten

dari filsafah, keterampilan, sifat, dan sikap

yang mendasari perilaku seseorang.

Gaya kepemimpinan yang paling tepat

adalah gaya yang dapat memaksimalkan

produktivitas, kepuasan kerja, pertumbuhan

dan mudah menyesuaikan dengan segala
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situasi. Gaya kepemimpinan yang efektif

dibutuhkan pemimpin untuk dapat

meningkatkan kinerja semua pegawai dalam

mencapai tujuan organisasi sebagai instansi

pelayanan publik. Gaya kepemimpinan

demokratis merupakan gaya yang digunakan

oleh pemimpin dalam memberikan

wewenang secara luas kepada bawahan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Provinsi Kepulauan Riau dalam

mengambil keputusan akan melibatkan

bawahan dengan bentuk musyawarah hal ini

menggambarkan bahwa kepemimpinan pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

memiliki pemimpin yang demokratis.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Provinsi Kepulauan Riau merupakan

salah satu lembaga pemerintah yang

mempunyai tugas dan fungsi pokok untuk

melaksanakan urusan otonomi daerah di

bidang administrasi kependudukan diskala

provinsi. Secara umum Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Kepulauan Riau meskipun tidak

melakukan pelayanan secara langsung ke

masyarakat tetapi melakukan fungsi

koordinasi dan pembinaan yang berkaitan

dalam penataan dan penerbitan administrasi

kependudukan terutama dalam rangka tertib

administrasi kependudukan dan

diperolehnya data penduduk yang valid dan

akurat.

Peranan pegawai sangat penting pada

suatu kantor, yang berfungsi sebagai alat

mencapai tujuan organisasi. Sebab segala

sesuatu yang dilakukan didalam organisasi

atau perusahaan pastinya akan berhubungan

dengan  pegawai dengan administrasi

perkantoran. Hubungan yang dimaksud

dalam hal ini ialah keterkaitan antara

karakteristik atau sifat antara satu dengan

yang lainnya.

Salah satu tolak ukur dari kedislipinan

ini adalah kehadiran dan kepulangan

pegawai tepat waktu sesuai dengan jadwal

yang telah ditentukan, cara yang ditempuh

dengan segera menarik daftar hadir setelah

jam kehadiran sudah lewat dan memberikan

daftar hadir menjelang waktu jam pulang.

Setiap organisasi pasti memiliki aturan dan

tata tertib, apabila pegawai selalu mentaati

peraturan maka akan tercipta kedisiplinan.

Berdasarkan pengamatan yang

dilakukan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil terdapat gejala

permasalahan yang terjadi dalam penelitian

ini, adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan kurang memperhatikan

pegawainya dalam hal membatasi

untuk mengikuti pelatihan-pelatihan

seperti diklat

2. Disiplin Pegawai masih relatif rendah.

Seperti pegawai tidak hadir tanpa

keterangan, oknum pegawai yang tidak

mampu bekerja secara professional

masih ditemukan pegawai yang tidak

ikut apel, cara berpakaian pegawai

yang tidak rapi dan meninggalkan

kantor sebelum jam kantor berakhir.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka

peneliti tertarik untuk mengkaji

permasalahan ini secara mendalam dengan

judul “Hubungan Gaya Kepemimpinan

Demokratis terhadap Disiplin Pegawai Pada
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Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Provinsi Kepulauan Riau”.

Berdasarkan latar belakang masalah

diatas, dapat dirumuskan suatu masalah

yang akan dibahas yaitu “Seberapa kuat

Hubungan Gaya Kepemimpinan Demokratis

terhadap Disiplin Pegawai Pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Kepulauan Riau?”

1. Tujuan Penelitian

a. Ingin mengetahui seberapa kuat

hubungan gaya kepemimpinan

Demokratis terhadap Disiplin Pegawai

Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Provinsi Kepulauan Riau.

2. Kegunaan Penelitian

a.Secara Praktis, Hasil penelitian ini

diharapkan dapat dijadikan bahan

masukan bagi Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Provinsi

Kepulauan Riau.

b. Secara Teoritis yaitu untuk

mengembangkan kemampuan berfikir

dalam menganalisis suatu

permasalahan serta menerapkan segala

ilmu yang telah diperoleh terutama

dalam hal penerapan ilmu Manajemen

Sumber Daya Manusia.

B. LANDASAN TEORI

1. Gaya Kepemimpinan

Menurut Sedarmayanti (2009:131), Gaya

Kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang

digunakan pimpinan untuk mempengaruhi

bawahan agar sasaran tercapai.Menurut

Tjiptono (2006:161) Gaya kepemimpinan

adalah suatu cara yang digunakan pemimpin

dalam beriteraksi dengan bawahanya.

Sementara itu, pendapat lain menurut

Nawawi (2003:115) gaya kepemimpinan

adalah perilaku atau cara yang dipilih dan

dipergunakan pemimpin dalam

mempengaruhi pikiran perasaan, sikap dan

perilaku para anggota organisasi bawahanya.

Menurut Hersey (2004:29) gaya

kepemimpinan merupakan pola tingkah laku

(kata-kata dan tindakan-tindakan) dari

seorang pemimpin yang dirasakan oleh

orang lain. Menurut Miftah Thoha (2010:49)

mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan

merupakan norma perilaku yang digunakan

oleh seorang pada saat orang tersebut

mencoba mempengaruhi perilaku orang lain

atau bawahan.

Dari pendapat ahli diatas dapat

disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan

adalah suatu cara yang dilakukan pemimpin

untuk mempengaruhi, mendorong dan

mengendalikan bawahannya untuk

melakukan suatu pekerjaan atas kesadaran

agar tujuan organisasi tercapai.

Dasar gaya kepemimpinan menurut

Istijanto (2006:236) bahwa gaya

kepemimpinan dibagi dua yaitu:

a. Kepemimpinan atas dasar struktur

b. Kepemimpinan berdasarkan

Pertimbangan

2. Gaya Kepemimpinan Demokratis

Seorang pemimpin organisasi dapat

dilakukan berbagai cara dalam kegiatan

mempengaruhi atau memberi motivasi orang

lain atau bawahan agar melakukan tindakan-

tindakan yang selalu terarah terhadap

pencapai tujuan organisasi. Cara ini
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mencerminkan sikap dan pandangan

pemimpin terhadap orang yang dipimpinya

dan menerapkan gambaran gaya

kepemimpinannya.

Gaya kepemimpinan demokratis adalah

gaya pemimpin yang memberikan

wewenang secara luas kepada bawahan.

Setiap ada permasalahan selalu

mengikutsertakan bawahan sebagai satu tim

yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan

demokratis pemimpin banyak memberikan

banyak informasi tentang tugas serta

tanggung jawab para bawahannya.

Menurut Rivai (2006:61) Gaya

Kepemimpinan demokratis ditandai dengan

adanya struktur yang pengembangannya

menggunakan pendekatan pengambilan

keputusan yang kooperatif dibawah

kepemimpinan demokratis bawahan

cenderung yang bermoral tinggi, dapat

bekerja sama, mengutamakan mutu kerja

dan dapat mengarahkan diri sendiri.

Robbins dan Coulter (2002:460)

menerangkan bahwa gaya kepemimpinan

demokratis mendeskripsikan pemimpin yang

cenderung mengikutsertakan karyawan

dalam pengambilan keputusan,

mendelegasikan kekuasaan. Mendorong

partisipasi karyawan dalam menentukan

bagaimana metode kerja dan tujuan yang

ingin dicapai dan memandang umpan balik

atau komunikasi timbal balik sebagai suatu

kesempatan untuk melatih karyawan.

Selanjutnya dari hasil pemikiran Robbins

dan Coulter merumuskan 4 ciri dasar gaya

kepemimpinan demokratis yaitu :

1. Mendorong partisipasi pegawai artinya

pegawai ikut berpartisipasi dalam

kegiatan sekaligus terlibat dalam

pengambilan keputusan dalam

mencapai tujuan organisasi.

2. Keputusan dibuat bersama antara

pimpinan dan bawahan artinya setiap

keputusan yang diambil tidak hanya

dari pimpinan semata, namun telah

dimusyawarahkan terlebih dahulu

bersama bawahanya.

3. Pimpinan melimpahkan sebagian

wewenang kepada bawahanya atau

mendelegasikan kekuasaan artinya

tidak semua keputusan tergantung pada

pimpinan saja, bawahan juga memiliki

wewenang untuk membuat keputusan

namun masih berada dalam batas

sewajarnya.

4. Umpan balik atau komunikasi timbal

balik artinya komunikasi antara

pimpinan dan bawahan berlangsung

baik, tanpa adanya rasa takut atau

canggung karena jabatan dalam melatih

pagawainya.

Sedangkan menurut Sutikno (2009:40)

menerangkan gaya kepemimpinan

demokratis adalah kepemimpinan yang aktif,

dinamis dan terarah. Kegiatan-kegiatan

pengendalian dilaksanakan secara tertib dan

bertanggungjawab.

Dengan melihat uraian diatas dapat

dikatakan bahwa gaya kepemimpinan

demokratis adalah suatu cara atau pola

tindakan tingkah laku pimpinan untuk

mempengaruhi bawahannya agar bersedia
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berkerjasama untuk mencapai tujuan yang

ditetapkan.

3. Disiplin Pegawai

Disiplin merupakan arahan untuk

melatih dan menbentuk seseorang

melakukan sesuatu menjadi baik. Disiplin

menjadi suatu syarat untuk mencapainya

hasil yang maksimal dalam organisasi dalam

bentuk formal maupun non formal, sehingga

dalam setiap peraturan dalam instansi atau

perusahaan adapun mengenai kedisiplinan

pasti selalu ada, hal ini disebabkan karena

pentingnya pengaruh disiplin dalam

pencapain tujuan organisasi. Saksi disipliner

dilakukan untuk mengarahkan dan

memperbaiki perilaku pegawai dan bukan

menyakiti.

Tindakan disipliner hanya dilakukan

pada pegawai yang tidak dapat

mendisiplinerkan diri, menentang/ tidak

dapat mematuhi praturan/ prosedur

organisasi. Melemahnya disiplin pegawai

mempengaruhi moral pegawai oleh karena

itu tindakan koreksi dan pencegahan

terhadap lemahnya peraturan harus segera

diatasi oleh semua komponen yang terlibat

dalam organisasi.

Kedislipinan yang baik mencerminkan

besarnya rasa tanggungjawab seseorang

terhadap tugas-tugas yang diberikan

kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja,

semangat kerja, dan terwujudnya tujuan

pegawai serta masyarakan pada umumnya.

Jadi kedisiplinan merupakan kunci

keberhasilan suatu organisasi dalam

mencapai tujuannya.

Menurut Sastrohadiwiryo (2001:291)

Disiplin adalah suatu sikap menghormati,

menghargai, patuh dan taat pada peraturan-

peraturan yang berlaku baik secara tertulis

maupun tidak tertulis serta sanggup

menjalankannya dan tidak mengelak untuk

menerima sanksi-sanksi apabila ia

melanggar tugas dan wewenang yang

diberikan kepadanya. Menurut Hasibuan

(2002:193) disiplin adalah kesadaran dan

kesediaan seseorang mantaati semua

peraturan dan norma-norma sosial yang

berlaku.

Sedangkan menurut Siswanto

(2009:156) dapat didefinisikan sebagai suatu

sikap atau perilaku pegawai menghormati,

menghargai dan taat terhadap peraturan yang

berlaku baik secara tertulis maupun tidak

tertulis serta sanggup menjalankannya dan

tidak mengelak untuk menerima sanksi-

sanksi bila melanggar tugas dan wewenang

yang dibebankan kepadanya. Sedangkan

pengertian kedisiplinan menurut Siagian

(2008:305), adalah tindakan menagemen

untuk mendorong para anggota organisasi

memetuhi tuntutan dengan perkataan lain

pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk

pelatihan yang berusaha memperbaiki dan

membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku

pegawai sehingga para pegawai tersebut

secara sukarela berusaha bekerja secara

kooperatif dengan para pegawai yang lain

serta meningkatkan prestasi kerjanya.

Dengan melihat uraian teori diatas

dapat disimpulkan disiplin pegawai adalah

sikap pada pegawai untuk berprilaku sesuai
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dengan peraturan yang telah ditetapkan dan

harus dipatuhi oleh setiap pegawai.

a. Bentuk-bentuk Disiplin Kerja

Menurut Mangkunegara (2011:129)

ada dua bentuk disiplin kerja yaitu :

1. Disiplin Preventif

2. Disiplin Korektif

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi

Kedisiplinan

Menurut Malayu S.P Hasibuan

(2002:194-198), Indikator-indikator yang

mempengaruhi tingkat kedisiplinan

karyawan suatu organisasi diantaranya

adalah:

1. Tujuan dan Kemampuan

2. Teladan Pimpinan

3. Balas Jasa

4. Keadilan

5. Waskat

6. Sanksi Hukuman

7. Ketegasan

8. Hubungan Kemanusiaan

c. Unsur-unsur Dalam Disiplinan yang

Efektif

Hampir semua organisasi telah

menetapkan kebijakan pendisiplinan,

kebijakan ini biasanya dimuat dalam buku

pedoman pegawai atau merupakan bagian

dalam kesepakatan kerjasama, hal ini tidak

menjadi persoalan betapun baiknya rumusan

kebijakan tentang pendisiplinan itu akan

efektif jika dilaksanakan secara konsekuen.

Adapun unsur-unsur utama dalam

pendisiplinan yang efektif menurut Dharma

(2003:397) adalah sebagai berikut:

1. Pegawai tahu adanya “aturan main”

dan memahaminya dengan baik

2. Menerapkan pendekatan pemecahan

masalah dalam pendisiplinan, bukan

pendekatan yang menghukum

3. Tindakan pendisiplinan dilakukan

sesegera mungkin

4. Tindakan pendisiplinan, tidak

memihak, konsisten

5. Adanya tindaklanjut artinya jika

pelanggaran kecil diikuti dengan

peringatan lisan

Agar tidak menimbulkan kesalahan

penafsiran terhadap ruang lingkup penelitian

ini, maka peneliti memberikan batasan

penilaian hanya pada konsep yang

digunakan, sebagai berikut :

1. Gaya kepemimpinan demokratis

Gaya kepemimpinan demokratis adalah

kemampuan mempengaruhi orang lain agar

mau bekerjasama untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan dengan cara berbagai

kegiatan yang akan dilakukan dengan

indikator sebagi berikut:

a. Mendorong partisipasi pegawai

b. Keputusan dibuat bersama antara

pimpinan dan bawahan

c. Pimpinan melimpahkan sebagian

wewenang kepada bawahanya atau

mendelegasikan kekuasaan

d. Umpan balik atau komunikasi

timbal balik.

2. Disiplin pegawai

Dalam penelitian ini untuk mengukur

disiplin pegawai, peneliti membataskan

dengan menggunakan konsep pengukuran

sesuai dikemukakan oleh Soejono (2000:67)

yakni dapat dilihat dari beberapa indikator

sebagai berikut:
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a. Ketepatan Waktu.

b. Menggunakan peralatan kantor dengan

baik.

c. Tanggungjawab yang tinggi

d. Ketaatan terhadap aturan kantor.

Berdasarkan kajian teori diatas, maka

hipotesis dari penelitian : “Adakah

hubungan gaya kepemimpinan demokratis

dengan displin pegawai?, dari hipotesis

diatas peneliti mengajukan hipotesis statistik

sebagai berikut:

Ho  : “Tidak ada hubungan gaya

kepemimpinan demokratis terhadap disiplin

pegawai pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

Ha : “Ada hubungan Gaya

kepemimpinan demokratis terhadap  disiplin

pegawai pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau.

Kriteria pengujian yaitu :

Ho = jika t hitung < t tabel maka Ho

diterima dan Ha ditolak.

Ha = jika t hitung ˃ t tabel maka Ha

diterima dan Ho ditolak.

C. METODE PENELITIAN

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.

Lokasi penelitian adalah Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun jenis data penelitian yang

diperlukan adalah :

a. Data Primer adalah data yang

diperoleh langsung dari responden

penelitian berdasarkan kuesioner

meliputi gaya kepemimpinan

demokratis dan disiplin pegawai.

b. Data sekunder adalah merupakan

data peneliti diperoleh dari buku-

buku, dokumen dan didukung pula

dengan berbagai dokumentasi lain

yang berkaitan dengan profil serta

visi dan misi, lingkungan geografis

serta Struktur Organisasi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Kepulauan Riau

Dalam penelitian ini yang dilaksakanan

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Provinsi Kepulauan Riau, populasi

yang akan diteliti berjumlah 30 orang

pegawai.

Dalam penelitian ini yang menjadi

sampel adalah seluruh pegawai Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 30

pegawai.

Bila dilihat dari segi cara atau teknik

pengumpulan data, maka teknik

pengumpulan data dapat dilakukan dengan :

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara memberikan seperangkat pertanyaan

kepada responden secara tertulis untuk

dijawabnya.

2. Observasi

Dalam kegiatan observasi ini peneliti

terjun langsung ke lapangan terhadap objek



11

penelitian yaitu gaya kepemimpinan serta

disiplin pegawai.

Alat ukur yang dipakai adalah

menggunakan skala likert dan diolah dengan

metode statistik. Skala likert digunakan

untuk mengukur sikap, pendapat dan

persepsi seseorang orang tentang fenomena

sosial (Sugiyono, 2003: 107). Jawaban

setiap item instrument yang menggunakan

skala likert mempunyai gradasi dari pilihan

jawaban 5=SS, 4=S, 3=RR, 2=TS, 1=STS.

Analisa data yang digunakan adalah

analisa data secara kuantitatif sedangkan

untuk melihat pengaruh/hubungan dengan

menggunakan teknik koefisien korelasi

product dengan bantuan program statistical

Product and Service Solutions (SPSS) 19.00

for windows.

D. PEMBAHASAN

1. Gaya Kepemimpinan

Gaya artinya sikap, gerakan, tingkah

laku, sikap yang elok, gerak gerik yang

bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat

baik, dan gaya kepemimpinan adalah prilaku

dan strategi sebagai hasil kombinasi dari

falsafah dan keterampilan, sikap, yang

sering diterapkan seorang  pemimpin ketika

ia mencoba mempengaruhi bawahannya,

sehingga gaya kepemimpinan yang paling

tepat adalah suatu gaya yang dapat

memaksimumkan produktifitas, kepuasan

kerja, penumbuhan dan meudah

menyusuaikan dengan segala situasi.

a. Mendorong partispasi pegawai

Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil menyatakan bahwa pegawai

bebas bekerjasama dalam melakukan

kegiatan yaitu sebanyak 10 orang

menyatakan sangat setuju dengan persentase

33%, sedangkan 9 orang menyatakan setuju

dengan persentase 30%, kemudian 6 orang

menyatakan tidak setuju dengan persentase

20%, kemudian 5 orang menyatakan sangat

tidak setuju dengan persentase 17%. Dari

jawaban dapat disimpulkan bahwa pegawai

bebas bekerjasama dalam melakukan

kegiatan terlihat sangat setuju.

Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil menyatakan bahwa pegawai

melaksanakan tugas tanpa campur tangan

pimpinan yaitu sebanyak 5 orang

menyatakan sangat setuju dengan persentase

17%, kemudian 6 orang menyatakan setuju

dengan persentase 20%, kemudian 12 orang

menyatakan ragu-ragu dengan persentase

40%, kemudian 7 menyatakan tidak setuju

dengan persentase 23%. Dengan jawaban

diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai

melaksanakan tugas tanpa campur tangan

pimpinan terlihat ragu-ragu.

Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

menyatakan bahwa setiap kegiatan yang

dilakukan didiskusikan secara bersama

antara pemimpin dan bawahan yaitu

sebanyak 7 orang menyatakan sangat setuju

dengan persentase 23%, kemudian 8 orang

menyatakan setuju dengan persentase 27%,

kemudian 4 orang menyatakan ragu-ragu

dengan persentase 13%, kemudian 5 orang

menyatakan tidak setuju dengan persentase

17% dan 6 orang menyatakan sangat tidak

setuju dengan persentase 20%. Jawaban
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diatas jelas dapat disimpulkan bahwa setiap

kegiatan yang dilakukan didiskusikan secara

bersama antara pimpinan dan bawahan

terlihat setuju.

Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

menyatakan bahwa setiap kegiatan yang

dilakukan oleh pegawai diawasi oleh

pimpinan yaitu sebanyak 7 orang

menyatakan sangat setuju dengan persentase

23%, kemudian 8 orang menyatakan setuju

dengan persentase 27%, kemudian 4 orang

menyatakan ragu-ragu dengan persentase

13%, kemudian 5 orang menyatakan tidak

setuju dengan persentase 17% dan 6 orang

menyatakan sangat tidak setuju dengan

persentase 20%. Jelas dapat disimpulkan

bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh

pegawai diawasi oleh pimpinan terlihat

setuju.

Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

menyatakan bahwa pimpinan memberikan

arahan kepada bawahan dalam memberikan

tugas yaitu sebanyak 10 orang menyatakan

sangat setuju dengan persentase 33%,

sedangkan 9 orang menyatakan setuju

dengan persentase 30%, kemudian 7 orang

menyatakan tidak setuju dengan persentase

24%, kemudian 4 orang menyatakan sangat

tidak setuju dengan persentase 13%. Dari

jawaban jelas dapat disimpulkan bahwa

pimpinan memberikan arahan kepada

bawahan dalam memberikan tugas  terlihat

sangat setuju.

Dapat disimpulkan rekapitulasi

variabel gaya kepemimpinan demokratis

melalui mendorong partisipasi pegawai,

angket yang diletakan pada soal no 1-5,

Pegawai pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

menyatakan bahwa pengawasan dilakukan

secara wajar yang diterima dapat dikatakan

biasa-biasa saja, hal ini ditunjukan pada nilai

rata-rata skor 4,86 yang dapat

diinprestasikan dalam kategori sangat setuju.

b. Keputusan dibuat bersama antara

pemimpin dan bawahan

Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

menyatakan bahwa pengambilan keputusan

dibuat bersama antara pemimpin dan

bawahan yaitu sebanyak 9 orang

menyatakan sangat setuju dengan persentase

30%, kemudian 7 orang menyatakan setuju

dengan persentase 23%, kemudian 5 orang

menyatakan ragu-ragu dengan persentase

17%, kemudian 5 menyatakan tidak setuju

dengan persentase 17 dan 4 orang

menyatakan sangat tidak setuju. Dengan

jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa

pengambilan keputusan dibuat bersama

antara pimpinan dan bawahan terlihat sangat

setuju.

Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

bahwa pimpinan dan bawahan bertukar ide

dalam pemecahan masalah sebanyak 9 orang

menyatakan sangat setuju dengan persentase

30%, kemudian 5 orang menyatakan setuju

dengan persentase 17%,  kemudian 7 orang

menyatakan ragu-ragu dengan persentase

23%, kemudian 5 orang menyatakan tidak

setuju dengan persentase 17% dan 4 orang
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menyatakan sangat tidak setuju dengan

persentase 13%. Dapat disimpulkan bahwa

pimpinan dan bawahan bertukar ide dalam

pemecahan masalah terlihat setuju.

Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan

Riaumenyatakan dalam pengambilan

keputusan, saran dari pegawai mau didengar

oleh pimpinan yaitu 8 orang menyatakan

sangat setuju dengan persentase 27%,

kemudian 7 orang menyatakan setuju

dengan persentase 23%, kemudian 5 orang

menyatakan ragu-ragu dengan persentase

17%, kemudian 6 orang menyatakan tidak

setuju dengan persentase 20% dan 4 orang

menyatakan sangat tidak setuju dengan

persentase 13%. Tabel diatas jelas dapat

disimpulkan bahwa dalam pengambilan

keputusan, saran dari pegawai mau didengar

oleh pimpinan terlihat  sangat setuju.

Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

menyatakan pimpinan ikut aktif dalam

berkomunikasi dengan pegawai yaitu

sebanyak 9 orang menyatakan sangat setuju

dengan persentase 30%, sedangkan 8 orang

menyatakan setuju dengan persentase 27%,

kemudian 7 orang menyatakan tidak setuju

dengan persentase 23%, kemudian 6 orang

menyatakan sangat tidak setuju dengan

persentase 20%. Tabel diatas jelas dapat

disimpulkan bahwa pimpinan ikut aktif

dalam berkomunikasi dengan pegawai

terlihat sangat setuju.

Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

menyatakan pimpinan lebih banyak

memberikan dukungan kepada pegawai

yaitu sebanyak 9 orang menyatakan sangat

setuju dengan persentase 30%, sedangkan 8

orang menyatakan setuju dengan persentase

27%, kemudian 7 orang menyatakan tidak

setuju dengan persentase 23%, kemudian 6

orang menyatakan sangat tidak setuju

dengan persentase 20%. Tabel diatas dapat

disimpulkan bahwa pimpinan leih banyak

memberikan dukungan kepada pegawai

terlihat sangat setuju

Dapat disimpulkan rekapitulasi

variabel Gaya Kepemimpinan Demokratis

melalui keputusan dibuat bersama antara

pimpinan dan bawahan, angket yang terletak

pada soal no 1-5, pegawai pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa

keputusan dibuat bersama antara pemimpin

dan bawahan yang diterima dapat ditunjukan

pada nilai rata-rata skor 4,95 yang

diinprestasikan dalam kategori Sangat

setuju.

c. Pimpinan melimpahkan sebagai

wewenang kepada bawahanya

Pada tabel berikut ini dapat kita lihat

jawaban responden tentang dimensi

pimpinan melimpahkan sebagai wewenang

kepada bawahanya yang dilihat dari lima

indikator. Untuk lebih jelasnya pada tabel

berikut akan dapat kita lihat hasil jawaban

responden terhadap dimensi pimpinan

melimpahkan sebagian wewenang kepada

bawahannya.

Dari tabel IV.17 dapat dilihat bahwa

pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan sipil Provinsi Kepulauan Riau
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menyatakan pimpinan bertanggungjawab

dalam pemecahan masalah yaitu sebanyak

sebanyak 10 orang menyatakan sangat setuju

dengan persentase 33%, sedangkan 9 orang

menyatakan setuju dengan persentase 30%,

kemudian 7 orang menyatakan tidak setuju

dengan persentase 24%, kemudian 4 orang

menyatakan sangat tidak setuju dengan

persentase 13%. Dapat disimpulkan bahwa

pimpinan bertanggung jawab dalam

pemecahan masalah terlihat sangat setuju.

Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

menyatakan tanggungjawab pemecahan

masalah dan pembuat keputusan sebagian

besar berada pada pegawai yaitu sebanyak 5

orang menyatakan sangat setuju dengan

persentase 17%, kemudian 6 orang

menyatakan setuju dengan persentase 20%,

kemudian 12 orang menyatakan ragu-ragu

dengan persentase 40%, kemudian 7

menyatakan tidak setuju dengan persentase

23%. Dapat disimpulkan bahwa tanggung

jawab pemecahan masalah dan pembuat

keputusan sebagian besar berada pada

pegawai terlihat ragu-ragu.

Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

menyatakan pengambilan keputusan

didelegasikan kepada pegawai yaitu

sebanyak sebanyak 9 orang menyatakan

sangat setuju dengan persentase 30%,

sedangkan 8 orang menyatakan setuju

dengan persentase 27%, kemudian 7 orang

menyatakan tidak setuju dengan persentase

23%, kemudian 6 orang menyatakan sangat

tidak setuju dengan persentase 20%. Dapat

disimpulkan bahwa pengambilan keputusan

didelegasikan kepada pegawai terlihat

sangat setuju.

Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

menyatakan pimpinan memberikan

kesempatan kepada pegawai untuk

mengikuti pelatihan yaitu sebanyak 5 orang

menyatakan sangat setuju dengan persentase

17%, kemudian 6 orang menyatakan setuju

dengan persentase 20%, kemudian 12 orang

menyatakan ragu-ragu dengan persentase

40%, kemudian 7 menyatakan tidak setuju

dengan persentase 23%. Dapat disimpulkan

bahwa pimpinan memberikan kesempatan

kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan

terlihat ragu-ragu.

Dapat disimpulkan rekapitulasi

variabel Gaya Kepemimpinan Demokratis

melalui Pimpinan Melimpahkan sebagian

wewenang kepada bawahan, angket yang

terletak pada soal no 1-5, pegawai pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Kepulauan Riau diterima dapat

ditunjukan pada nilai rata-rata skor 4,65

yang diinprestasikan dalam kategori Sangat

setuju.

d. Komunikasi Timbal Balik

Pada Tabel ini akan dapat kita lihat

jawaban responden tentang dimensi

komunikasi timbal balik yang dilihat dari

lima indikator. Untuk lebih jelas pada tabel

berikut akan kita lihat hasil jawaban

responden terhadap dimensi komunikasi

timbal balik.

Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau
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menyatakan pimpinan tidak terlalu sering

berkomunikasi dengan pegawai yaitu

sebanyak 7 orang yang menyatakan sangat

setuju dengan persentase (23%), kemudian 7

orang menyatakan setuju dengan persentase

(23%), kemudian 5 orang menyatakan ragu-

ragu  dengan persentase (17%), kemudian 9

orang menyatakan tidak setuju dengan

persentase (30%) dan 2 orang menyatakan

sangat tidak setuju dengan persentase (7%).

Dapat disimpulkan bahwa pimpinan dan

pegawai tidak selalu sering berkomunikasi

terlihat tidak setuju.

Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

menyatakan pimpinan selalu melakukan

pola interaksi bersama bawahan yaitu

sebanyak 9 orang menyatakan sangat setuju

dengan persentase 30%, sedangkan 8 orang

menyatakan setuju dengan persentase 27%,

kemudian 7 orang menyatakan tidak setuju

dengan persentase 23%, kemudian 6 orang

menyatakan sangat tidak setuju dengan

persentase 20%. Dapat disimpulkan bahwa

pimpinan dan pegawai tidak terlalu sering

berkomunikasi terlihat tidak setuju.

Dari tabel IV.25 dapat dilihat bahwa

Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

menyatakan pimpinan memperhatikan setiap

hasil kerja bawahan yaitu sebanyak 5 orang

menyatakan sangat setuju dengan persentase

17%, kemudian 6 orang menyatakan setuju

dengan persentase 20%, kemudian 12 orang

menyatakan ragu-ragu dengan persentase

40%, kemudian 7 menyatakan tidak setuju

dengan persentase 23%.  Tabel diatas jelas

dapat disimpulkan bahwa pimpinan dan

bawahan tidak terlalu sering berkomunikasi

terlihat tidak setuju.

Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

menyatakan kemampuan pimpinan dalam

meningkatkan kerjasama yaitu sebanyak

sebanyak 2 orang menyatakan sangat setuju

dengan persentase (7%), kemudian 3 orang

menyatakan setuju dengan persentase (10%),

kemudian 5 orang menyatakan ragu-ragu

dengan persentase (17%), kemudian 9 orang

menyatakan  tidak setuju dengan persentase

(30%) dan 11 Orang menyatakan sangat

tidak setuju dengan persentase (36%). Dapat

disimpulkan bahwa pimpinan dan pegawai

tidak terlalu sering berkomunikasi terlihat

sangat tidak setuju.

Dari penjelasan diatas dapat

disimpulkan rekapitulasi veriabel gaya

kepemimpinan demokratis melalui

komunikasi timbal balik, angket yang

terletak pada soal no 1-5, pegawai pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

menyatakan bahwa pimpinan melimpahkan

sebagian wewenang kepada bawahan yang

diterima dapat dikatakan biasa-biasa saja,

dalam hal ini ditunjukan pada nilai rata-rata

skor 4,54 yang dapat diinprestasikan dalam

kategori setuju

2. Disiplin Pegawai

Kedisiplinan merupakan fungsi operatif

Managemen Sumber Daya Manusia

(MSDM) yang terpenting karena semakin

baik disiplin pegawai, semakin tinggi pula

tanggung jawab seseorang terhadap tugas-

tugas yang diberikan kepadanya. Guna
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mewujudkan tujuan organisasi, maka yang

pertama harus segera dibangun dan

ditegakkan adalah disiplin pegawai, bukan

hanya itu peraturan dalam organisasipun

sangat diperlukan untuk memberikan

bimbingan dan penyuluhan bagi pegawai

dalam menciptakan tata tertib yang baik di

organisasi. Oleh karena itu setiap pemimpin

harus selalu berusaha agar para bawahanya

mempunyai disiplin yang baik. Variabel

pelaksanaan kedisiplinan mencangkup

beberapa indikator sebagai berikut :

a. Ketepatan Waktu

Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

yaitu sebanyak 5 orang menyatakan sangat

setuju dengan persentase (17%), kemudian 7

orang menyatakan ragu-ragu dengan

persentase (23%), kemudian 10 orang

menyatakan tidak setuju dengan persentase

(33%) dan 8 orang menyatakan sangat tidak

setuju dengan persentase (27%). Dapat

disimpulkan bahwa pegawai datang dan

pulang kantor tepat waktu terlihat tidak

setuju.

b. Menggunakan Peralatan Kantor

Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

menyatakan menggunakan peralatan kantor

dengan baik yaitu sebanyak 3 orang

menyatakan sangat setuju dengan persentase

(10%), kemudian 6 orang menyatakan setuju

dengan persentase (20%), kemudian 17

orang menyatakan ragu-ragu dengan

persentase (57%), kemudian 4 orang

menyatakan tidak setuju dengan persentase

(13%), Dari tabel diatas dapat disimpulkan

bahwa pegawai menggunakan peralatan

kantor dengan baik terlihat ragu-ragu.

c. Tanggung Jawab yang tinggi

Dapat kita lihat jawaban responden

tentang dimensi Tanggung jawab yang

tinggi Berdasarkan tabel IV.31 dapat dilihat

bahwa pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

menyatakan pegawai bertanggung jawab

dalam menyelesaikan pekerjaan yaitu

sebanyak 10 orang menyatakan sangat setuju

dengan persentase (34%), kemudian 9 orang

menyatakan setuju dengan persentase (30%),

kemudian 3 orang menyatakan ragu-ragu

dengan persentase (10%), kemudian 4 orang

menyatakan  tidak setuju dengan persentase

(13%), dan 4 orang menyatakan sangat tidak

setuju dengan persentase (13%). Dapat

disimpulkan bahwa pegawai bertanggung

jawab dalam menyelesaikan pekerjaan

terlihat sangat setuju.

d. Ketaatan terhadap Aturan Kantor

Jawaban responden tentang dimensi

Ketaatan terhadap Aturan Kantor. Pegawai

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Kepulauan Riau menyatakan dalam

ketaatan terhadap aturan kantor yaitu

sebanyak 3 orang menyatakan sangat setuju

dengan persentase (10%), kemudian 6 orang

menyatakan setuju dengan persentase (20%),

kemudian 15 orang manyatakan ragu-ragu

dengan persentase (50%), kemudian 4 orang

menyatakan tidak setuju dengan persentase

(13%), dan 2 orang menyatakan sangat tidak

setuju dengan persentase (7%). Dapat

disimpulkan bahwa pegawai dalam ketaatan

terhadap aturan kantor dilihat ragu-ragu.
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Dapat disimpulkan rekapitulasi

variabel disiplin pegawai pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Provinsi

Kepulauan Riau ditunjukan pada nilai rata-

rata skor 3,74 yang dapat diinprestasikan

dalam kategori setuju, namun dari indikator

ketepatan waktu perlu ditingkatkan lagi.

Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan

Demokratis terhadap Disiplin Pegawai

Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Provinsi Kepulauan Riau.

Pengolahan data bertujuan untuk

menganalisis hubungan antara variabel

penelitian, Pada bagian ini akan disajikan uji

kualitas data, uji validitas dan uji realibilitas

serta uji korelasi pearson untuk mengetahui

hubungan kedua variabel dianalisis dengan

program Add-Ins MS Excell hipotesis

pertama dalam penelitian ini berbunyi

pengaruh/ hubungan yang positif antara gaya

kepemimpinan demokratis dengan disiplin

pegawai.

1. Uji Validitas

Instrumen yang digunakan dalam uji

validitas adalah korelasi pearson, dengan

tingkat signifikansi 5% jika hasil

perhitungan kurang dari 0,05 maka

dinyatakan tidak valid, sedangkan hasil

perhitungan lebih dari 0,05 dinyatakan  valid

berdasarkan hasil Uji Validitas Variabel

Gaya Kepemimpinan Demokratis dan

variabel Disiplin Pegawai, dapat diketahui

bahwa semua pertanyaan yang digunakan

dalam kuesioner variabel tersebut

dinyatakan valid, karena dari semua item

pertanyaan mempunyai korelasi pearson

dengan tingkat signifikan <0,05, sehingga

tidak ada item pertanyaan yang dihapus dan

semua item pertanyaan dapat digunakan

pada pengujian model keseluruhan, berikut

ini dapat dilihat hasil uji validitas dari kedua

variabel tersebut.

Korelasi setiap item pertanyaan dengan

nilai total setiap variabel dilakukan dengan

teknik korelasi yaitu pearson’s product

moment untuk mengetahui apakah variabel

yang diuji valid atau tidak. Peneliti

menggunakan bantuan program statistical

Product and Service Solutions (SPSS) 19.00

for windows.

Berdasarkan hasil validitas x diatas,

dapat dilihat bahwa nilai corrected item total

correlation masing-masing item pertanyaan

menunjukan angka lebih besar dari rtabel

maka item ditas dinyatakan valid.

Dari hasil uji validitas menunjukan

bahwa semua nilai r lebih besar darir (0,374) pada taraf signifikan 5%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua

item pertanyaan dinyatakan valid.

2. Uji Realibilitas

Realibilitas adalah sejauhmana hasil

suatu pengukuran dapat di percaya atau

diandalkan. Pengujian Cronbach Alpha

digunakan untuk menguji tingkat keandalan

(reliability) dari masing-masing angket

variabel. Hasil perhitungan nilai ɑ (Alpha)

angket menggunakan program SPSS 19.0

For Windows.

Hasil Uji realibilitas tersebut

menunjukan bahwa semua variabel

mempunyai koofisien Alpha yang lebih

besar dari 0,05 sesuai dengan pendapat
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Ghazali (2005) bahwa pernyataan

dinyatakan realitas (handal) jika nilai

Crobach Alpha lebih besar dari 0,05 jadi

dapat dinyatakan bahwa seluruh pernyataan

dalam kuesioner adalah realibilitas atau

dapat diandalkan.

3. Analisis Korelasi Pearson

Analisis korelasi Pearson biasa

digunakan untuk mengetahui hubungan pada

dua variabel. Korelasi dengan Pearson ini

mensyaratkan data berdistribusi normal.

Analisis korelasi Pearson dalam penelitian

ini digunakan untuk menguji pengaruh gaya

kepemimpinan demokratis terhadap disiplin

pegawai. Penyelesaian model korelasi

pearson dilakukan dengan bantuan program

SPSS 19.0 for Windows.

Korelasi momen produk pearson,

menurut Umar (2000:36), analisis korelasi

berguna untuk menentukan suatu besaran

yang menyatakan bagaimana kuat hubungan

suatu variabel dengan variabel lain. Nilai

koofisien korelasi r berkisar antara -1

sampai +1 yang kriteria pemanfaatannya

sebagai berikut:

1. Jika nilai r ˃ 0 artinya telah terjadi

hubungan yang linear positif yaitu makin

besar nilai variabel X (independent),

makin besar pula nilai variabel Y

(dependent).

2. Jika r < 0, artinya telah terjadi hubungan

yang linear negatif yaitu makin kecil

nilai variabel X (independent), makin

besar pula nilai variabel Y (dependent)

atau makin besar nilai variabel X

(independent), makin kecil pula nilai

variabel Y (dependent).

3. Jika r = 0, artinya tidak ada hubungan

antara variabel x dan variabel y

4. Jika r = 1 atau r = -1, artinya telah terjadi

hubungan linear sempurna yaitu berupa

garis lurus

Sedangkan menurut Azwar (2000:32),

ada beberapa ketentuan yang harus

diperhatikan dalam pengujian korelasi

adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pengamatan variabel X dan

variabel Y harus sama atau kedua nilai

variabel tersebut harus berpasangan.

2. Secara relatif, makin besar kooesien

korelasi makin tinggi pula derajat

hubungan antara kedua variabel,

sebaliknya semakin kecil koofisien

korelasi semakin rendah pula derajat

hubungan antara kedua variabel.

Adapun hasil penyelesaian model

korelasi Pearson dengan bantuan program

SPSS 19.0 for windows sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis korelasi Pearson

diatas diketahui antara gaya kepemimpinan

demokratis terhadap disiplin pegawai nilai

signifikan 0,000 < 0,05 yang berarti terdapat

korelasi yang signifikan, sedangkan jika

dilihat dari hasil output diatas diketahui nilai

pearson correlation (r) dihubungkan antara

gaya kepemimpinan demokratis terhadap

disiplin pegawai mempunyai tnilai yang

sama 0,897 ini berarti terdapat korelasi

signifikan antara variabel yang

dihubungkan.

4. Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis dalam penelitian

ini menggunakan uji t (pengaruh secara

individual). Pengujian ini dimaksud untuk
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mengetahui signifikan dari pengaruh

variabel independen terhadap variabel

dependen secara individual. Pengujian nilai t

dilakukan dengan dua sisi yang digunakan

untuk menguji hipotesis, hasil pengujian

diperoleh dari test signifikan dengan

program SPSS 19. Hasil pengujian t dapat

dilihat pada tabel berikut ini: Dari tabel

diatas, gaya kepemimpinan memiliki nilai

signifikan 0,000<0,374 maka Ho diterima.

Hal ini menunjukan bahwa tidak

terdapat pengaruh yang signifikan antara

gaya kepemimpinan demokratis terhadap

disiplin pegawai. Dari tabel diatas dapat

disimpulkan bahwa hipotesis dalam

penelitian ini “tidak adanya hubungan gaya

kepemimpinan demokratis terhadap disiplin

pegawai adalah terbukti, jadi hasil uji t dapat

disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan

demokratis belum bisa diterapkan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Kepulauan Riau.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan mengenai Hubungan Gaya

Kepemimpinan Demokratis terhadap

Disiplin Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dimensi mendorong partisipasi

pegawai mengenai gaya kepemimpinan

demokratis yang diterapkan pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Kepulauan Riau dapat

dikategorikan sangat setuju.

2. Pada dimensi keputusan dibuat bersama

antara pimpinan dan bawahan mengenai

Gaya Kepemimpinan Demokratis yang

diterapkan pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan

Riau dapat dikatakan sangat setuju.

3. Pada dimensi pimpinan melimpahkan

sebagian wewenang kepada bawahan

mengenai gaya kepemimpinan

demokratis yang diterapkan pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Kepulauan Riau dapat

dikategorikan sangat setuju.

4. Pada dimensi komunikasi timbal balik

mengenai gaya kepemimpinan

demokratis yang diterapkan pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Kepulauan Riau dapat dikatakan

sangat setuju.

5. Pada dimensi Disiplin pegawai yang

diberikan kepada pegawai Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Kepulauan Riau dapat

dikategori setuju namun perlu

ditingkatkan lagi.

6. Berdasarkan analisis uji korelasi gaya

kepemimpinan demokratis memiliki

˃ . Hubungan antara dua

variabel sangat kuat dilihat dari hasil

nilai yaitu 0,897˃0,374, maka Ha

diterima, Hal ini menunjukan bahwa

terdapat hubungan yang signifikan antara

gaya kepemimpinan demokratis terhadap

disiplin pegawai. Dari hasil tersebut

dapat disimpulkan bahwa hipotesis
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dalam penelitian ini yaitu “adanya

hubungan gaya kepemimpinan

demokratis terhadap disiplin pegawai di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Provinsi Kepulauan Riau”. Adalah

terbukti, bahwa disiplin pegawai pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Provinsi Kepulauan Riau

dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan

demokratis.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang

didapatkan peneliti di lapangan, maka

peneliti akan memberikan masukan atau

saran yang dapat dijadikan bahan

pertimbangan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan  Riau,

Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Pada dimensi mendorong partisipasi

pegawai mengenai gaya kepemimpinan

demokratis yang diterapkan pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Kepulauan Riau dapat

dikategorikan sangat setuju

2. Dalam meningkatkan pengetahuan

serta memahami tugasnya sebagai abdi

negara Pimpinan memberikan

kebebasan kepada Pegawai dengan

mengikuti pendidikan atau pelatihan-

pelatihan seperti diklat dan bimtek

3. Pimpinan harus memberikan perhatian

yang penuh bagi perilaku pegawai yang

berkaitan dengan disiplin serta lebih

tegas dalam menegakkan disiplin

pegawai.
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