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ABSTRAK 

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN 

KINERJA PEGAWAI 

(Studi Kasus di Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya  

Kabupaten Lampung Barat) 

 

Oleh:  

Susanti 

 

Pekon sindang pagar merupakan salah satu wilayah bagian dari pada kecamatan 

sumberjaya kabupaten lampung barat yang meliputi 7 pemangku yaitu sindang satu, 

area jaya, talang ciamis, talang bandung bawah, talang bandung atas, selingkut ilir, dan 

selingkut ulu. Jumlah pegawai pekon sindang pagar berjumlah 21 orang. Pekon sindang 

pagar merupakan wilayah yang subur dan beriklim dingin. Kebanyakan masyarakat 

merupakan oerang sunda dan semendo. Sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai 

petani dan wiraswasta, ketika peneliti datang kekantor balai pekon sindang pagar 

ketidak beradaan pegawai di kantor balai pekon sehingga minimnya para pegawai di 

kantor, sering terlambat datang kekantor dan pulang lebih awal sebelum jam kerja yang 

tidak sesuai aturan-aturan itulah yang peneliti temukan di lapangan. Maka di butuhkan 

kemampuan kepala pekon untuk mengatasi masalah tersebut dan mendidik bawahanya 

sehingga ada motivasi kerja para pegawai dalam tugasnya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa pengaruh gaya kepemimpinan 

kepala pekon dalam meningkatkan kinerja pegawai di pekon sindang pagar kecamatan 

sumberjaya kabupaten lampung barat dan apa faktor penghambat dan pendukung dalam 

meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya 

kepemimpinan kepala pekon dalam meningkatkan kinerja pegawai.  

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif dan mendalam tentang latar belakang 

keadaan sekarang dan interakri lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga 

atau masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yakni suatu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin mengenai 

suatu yang menjadi objek gejala atau kelompok tertentu. Pengumpulan data di lakukan 

dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, penelitian dilakukan di pekon 

sindang pagar kecamatan sumberjaya kabupaten lampung barat. Informan dan penelitian 

ini terdiri dari kepala pekon, sekertaris, kaur umum, pembangunan, keuangan, 

pemerintahan, pemberdayaan, dan anggota LHP.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemimpinan kepala pekon dalam 

meningkatkan kinerja pegawai tersebut dapat di lihat dari semangat kerja yang tinggi, 

prinsif partisipasi, hubungan kemanusiaan yang akrab antara pemimpin terhadap 

bawahan dan pemimpin dengan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan di Pekon 

Sindang Pagar. Walaupun belum sepenuhnya maksimal namun gaya kepemimpinan 

kepala pekon dalam meningkatkan kinerja pegawai termasuk baik. Namun pada 
pelaksanaanya masih ada hambatan-hambatan yang harus di hadapi sesuai dengan 

persyaratan peningkatan kinerja pegawai seperti kurang mendukungnya sarana dan 

prasarana. 

 

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Pegawai. 







Motto 

 

Artinya :“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya”. (Qs An- Nisa ayat 59) 
1
 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Penerbit CV diponogoro, Bandung, 2009), h. 

87. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal menghindari kesalah pahaman judul skripsi ini, peneliti 

terlebih dahulu menjelaskan maksud dari judul skripsi ini penulis perlu 

memberikan penegasan judul, adapun judul proposal skipsi ini adalah” Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan Kepala Pekon Dalam Meningkatkan  Kinerja Pegawai 

(Studi Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung 

Barat” 

Untuk menghindari salah pengertian dalam memahami maksud judul ini, 

terlebih dahulu penulis akan menguraikan beberapa istilah pokok yang terkandung 

dalam judul tersebut. Hal ini selain di maksudkan untuk lebih mempermudah 

pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan 

yang di kehendaki penulis. Berikut ini dapat di jelaskan beberapa istilah yang 

terkandung dalam judul. 

Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu orang atau benda yang 

dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya.
1
 Dari 

pengertian di atas, maka dapat di simpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu 

daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta 

dari segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang di  

                                                             
1
 Surakhman, Pengantar Interaksi Belajar Mengajar, Dasar dan Teknik Metodologi 

Pengajar ( Bandung: Tarsito, 1982), h. 7. 
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sekitarnya. Jadi, pengaruh adalah hasil dari sikap yang di lakukan oleh 

seseorang atau kelompok di karenakan seseorang atau kelompok tersebut telah 

melakukan dan menjalankan kewajibannya terhadap pihak memintanya untuk 

menjalankan kewajibannya tersebut.  

Gaya kepemimpinan menurut Veitzhal Rivai adalah sekumpulan ciri yang di 

gunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai 

dan sering di terapkan oleh seorang pemimpin.
2
  

Kinerja dapat diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi 

suatu organisasi. Menurut Dessler, kinerja merupakan prosedur yang meliputi (1) 

penetapan standar kinerja; (2) penilaian kinerja aktual pegawai dalam hubungan 

dengan standar-standar ini; (3) memberi umpan balik kepada pegawai dengan 

tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan kemerosotan kinerja atau 

terus berkinerja lebih tinggi lagi.
3
 

Mengenai ukuran-ukuran kinerja pegawai, Ranupandojo dan Husnan  

menjelaskan secara rinci sejumlah aspek yang meliputi: 

1. Kualitas kerja adalah mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar 

yang ditetapkan. Kualitas kerja diukur dengan indikator ketepatan, 

ketelitian, keterampilan dan keberhasilan kerja.Kualitas kerja 

                                                             
2
 Veitzhal Rivai, Dedy mulyadi, Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi ( Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012), h. 42. 
3
 Dessler, Manajemen Sumber Daya Manusia. ( Jakarta: PT. Prenhallindo, 1997), h. 89. 
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meliputi ketepatan, ketelitian, kerapihan dan kebersihan hasil 

pekerjaan. 

2. Kuantitas kerja yaitu banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu 

kerja yang ada, yang perlu diperhatikan bukan hasil rutin tetapi 

seberapa cepat pekerjaan dapat terselesaikan.Kuantitas kerja 

meliputi output, serta perlu diperhatikan pula tidak hanya output 

yang rutin saja, tetapi juga seberapa cepat dia dapat menyelesaikan 

pekerjaan yang ekstra. 

3. Dapat tidaknya diandalkan termasuk dalam hal ini yaitu mengikuti 

instruksi, inisiatif, rajin, serta sikap hati-hati. 

4. Sikap, yaitu sikap terhadap pegawai dan pekerjaan serta kerjasama.
4
 

Dari penegasan judul di atas, maka dapat di simpulkan bahwa yang di maksud 

dengan judul skripsi di atas ini adalah suatu penelitian yang membahas tentang 

pengaruh gaya kepemimpinan kepala pekon dalam kinerja pegawai yang ada di 

Pekon Sindang pagar kecamatan Sumberjaya Kabupaten lampung Barat. Untuk 

mewujudkan sikap kerja pegawai yang baik, diperlukan berbagai cara yang dapat 

dilakukan oleh seorang pemimpin suatu organisasi pemerintah, yaitu dengan 

menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat.dengan tujuan untuk mewujudkan 

suatu organisasi. 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis begitu pentingnya judul ini untuk diteliti adalah sebagai berikut : 

                                                             
4
 Ranupandojo, H, Suad Husnan, Manajemen Sumber Daya Manusia, ( Yogyakarta: 

BPFE-UGM, 2000), h. 34. 
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1. Alasan objektif 

a. Kepala Pekon sebagai kepala pemerintahan mempunyai sifat, sikap, 

prilaku, keterampilan yang sering di terapkan oleh seorang pemimpin 

ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahanya, hal ini tentu 

membuka peluang dan kesempatan sebuah pekon untuk lebih maju. 

Dengan demikian penting melakukan penelitian tentang gaya 

kepemimpinan kepala pekon dalam meningkatkan kinerja pegawai. 

b. Kurangnya disiplin dan semangat kerja pegawai dalam melaksanakan 

tugas yang telah di berikan oleh kepala pekon. 

2. Alasan subyektif 

a. Menarik untuk diteliti karena judul yang penulis angkat,erat kaitannya 

dengan jurusan yang penulis tekuni yakni pemikiran politik islam serta 

menambah pengetahuan penulis mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan kepala pekon dalam meningkatkan kinerja pegawai. 

b. Penelitian ini didukung dengan sarana dan prasarana serta literatur yang 

memadai sehingga memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan 

sesuai dengan waktu yang direncanakan. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pemimpin mempunyai peranan yang sangat strategis guna mengarahkan, 

membimbing dan mendorong kinerja bawahan dalam pelaksanaan tugas yang 

telah digariskan oleh organisasi, sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan 

secara efektif, efisien dan akuntabel. Hal tersebut dapat diwujudkan, apabila pada 

setiap pemimpin menggunakan kepemimpinan yang efektif dan efisien. 
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Kepemimpinan menyangkut proses mempengaruhi sosial dengan pengaruh 

yang disengaja digunakan oleh seseorang terhadap orang lain untuk mengorganisir 

kegiatan–kegiatan. Dalam kepemimpinan yang paling penting adalah 

menginterpretasikan peristiwa-peristiwa, membangun kerja sama untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.Peranan pemimpin sangat dominan dalam 

menciptakan, mengembangkan, memelihara dan meningkatkan kerja sama baik 

vertikal, horizontal maupun diagonal. Hal tersebut mempengaruhi semua bawahan 

atau pengikut agar dapat memberikan pengabdian untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku kepala pekon mampu 

memobilisasi masyarakat yang dipergunakan oleh seseorang pada saat orang 

tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Betapa bagusnya perumusan 

tujuan dan rencana dalam sebuah desa, hanya akan sia-sia jika tidak didukung 

dengan sumber daya manusia yang terampil. Suatu pekon didirikan pasti 

mempunyai tujuan yang hendak dicapai, diantaranya adalah untuk menciptakan 

masyarakat yang sejahtera, mempermudah masyarakat dalam pelayanan publik, 

dan untuk menjadikan pekon yang berpotensi dan bermutu, serta untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup. Oleh karena itu, diantara pemimpin dengan 

bawahan harus dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Berbagai faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

salah satunya adalah gaya kepemimpinan yang digunakan. Adapun beberapa jenis 

gaya kepemimpinan ini cukup ideal karena akan lebih mendekatkan seorang 
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pemimpin dengan bawahannya sehingga apa yang menjadi keiginan dari 

pemimpin akan lebih mudah terpenuhi oleh bawahannya. 

Penelitian ini menyoroti gaya kepemimpinan kepala pekon dalam 

meningkatkan kinerja pegawai yang ada di pekon sindang pagar. Dengan melihat 

produktivitas responsivitas, responsibilitas. Dan akuntabilitas pemerintahan 

pekon. Prilaku kepemimpinan kepala pekon dalam meningkatkan kinerja pegawai 

merupakan analisis terhadap cara atau sikap kepala pekon secara langsung 

maupun tidak langsung dalam menetapkan dan mempimpin. 

Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas 

kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Kemampuan dan 

keterampilan dalam pengarahan adalah faktor penting efektivitas suatu 

organisasi.
5
 Bila organisasi dapat mengidentifikasikan kualitas-kualitas yang 

berhubungan dengan kepemimpinan, kemampuan untuk menyeleksi pemimpin-

pemimpin yang efektif akan meningkat. Dan apabila organisasi dapat 

mengidentifikasikan perilaku dan teknik tersebut akan dapat dipelajari. 

Pada sebuah organsasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam 

pelaksanaan pelayanan masyarakat, dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui 

kepemimpinan dan didukung oleh pemerintahan yang memadai, maka 

penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) akan terwujud, 

sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan 

kinerja birokrasi di Indonesia. 

                                                             
5
 Mujiono, Imam, Kepemimpinan dan Keorganisasian, ( Yogyakarta: UII Press, 2002),  

h. 54. 
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Kepemimpinan (leadership) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang 

pemimpin (leader) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-

unsur.di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan 

organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan pelayanan pada masyarakat 

dengan maksimal. Dengan meningkatkan mutu pelayanan berarti tercapainya hasil 

kerja seseorang atau aparatur desa dalam mewujudkan tujuan organisasi.
6
  

Tugas pokok pemerintahan pekon adalah menjalankan sebagian kewenangan 

kecamatan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasar kepada peraturan 

yang berlaku. Dalam kapasitasnya sebagai sebuah organisasi pemerintah dibawah 

Kecamatan, tujuan penyelenggaraan pemerintahan pekon adalah terlaksananya 

berbagai fungsi kelurahan sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh 

kecamatan secara efektif dan efisien, termasuk di dalamnya adalah fungsi 

pelayanan administrasi aparat kepada masyarakat. 

Pelayanan publik dengan segala aspeknya, pegawai Pemerintah di pekon 

sindang pagar  belum dapat merespon kebutuhan masyarakat secara optimal 

disebabkan berbagai faktor antara lain keterbatasan sumber daya manusia baik 

kuantitas maupun kualitas, sarana dan prasarana perkantoran yang belum 

memadai, keterbatasan dukungan anggaran dan wewenang dan lain sebagainya. 

Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas organisasi dalam mencapai 

tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Bila dilihat dari aspek segi 

keberhasilan pencapaian tujuan, maka efektivitas adalah memfokuskan pada 

                                                             
6
 http://Meetabied.wordpress.com/2009/12/24/Gaya-Kepemimpinan/ diakses pada 

tanggal 6 januari 2016. 
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tingkat pencapaian terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya ditinjau dari aspek 

ketepatan waktu, maka efektivitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah 

ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu 

yang telah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan. 

Untuk mencapai efektivitas pelayanan aparat pada masyarakat yang 

diinginkan kepala pekon sindang pagar  harus menjalankan fungsi dan tugasnya 

dengan cara memotivasi para pegawainya dan juga selalu berkomunikasi, agar 

para pegawainya menyadari bahwa mereka memang dibutuhkan dan tidak dibeda-

bedakan, sehingga mereka mengerjakan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, 

demi kepuasan masyarakat. Kepala desa juga dibutuhkan untuk mengontrol 

kegiatan para pegawainya apakah berjalan dengan tujuan yang diinginan atau 

tidak. Kepala pekon dan pegawainya harus saling kerja sama dalam usaha 

pencapaian tersebut. Masing-masing dari mereka haruslah menyadari tugas dan 

tanggung jawabnya. 

Pemerintah pekon sindang pagar Kecamatan sumber jaya Kabupaten 

Lampung Barat, yang bekerja dalam pelayanan masyarakat sudah seharusnya 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk mendapatkan 

pelayanan yang demikian, pemerintah pekon sindang pagar jaya Kecamatan 

sumber jaya Kabupaten Lampung Barat harus efektif mungkin dalam menjalankan 

pekerjaannya. Namun sayang pada saat penulis melakukan pra survey proses 

kegiatan pelayanan masyarakat berlangsung staf yang berwenang untuk mengurus 

keperluan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut tidak ada di tempat 

pelayanan atau kantor kelurahan melainkan harus kerumah kapala pekon  di saat 
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jam kantor akan tetapi kepala pekon sindang pagar dengan sikap bijaksanan 

terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan terhadap kepentingan pribadi 

ataupun kepentingan bersama demi untuk memajukan dan menyejahtrakan 

masyarakat sindang pagar sehingga dengan sikap loyalitasnya sehingga 

masyarakat antusias terhadap kepemimpinan kepala desa pada saat ini. 

Ini karena saat selain harus melakukan pelayanan kepada masyarakat staf di 

kelurahan harus membagi waktu melakukan kepentingan pribadi salah satunya 

seperti harus mengurus lahan pertanian karena mayoritas dari mata pencarian 

masyarakat di pekon sindang pagar adalah dengan bertani.kesulitan yang di 

hadapi masyarakat ketika berurusan saat musim besar dalam memanen kopi atau 

padi yaitu di mana staf di pekon sering tidak ada di tempat untuk memberikan 

pelayanan. Di samping dalam memberikan pelayanan dengan waktu yang tidak 

maksimal juga dengan alasan tidak ada lagi masyarakat datang untuk berurusan 

sehingga harus pulang untuk mengurus urusan yang sifatnya pribadi, sering kali 

ditemukan pegawai yang tidak bekerja efektif sebagaimana mestinya. Misalnya 

saja para pegawai sering kali datang terlambat masuk kerja dari jam kerja yang 

telah ditentukan, bahkan meninggalkan kantor sebelum jam kerja berakhir.
7
 

Disinilah tuntutan kepemimpinan seorang kepala pekon dalam mengelola para 

pegawainya agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

demi menciptakan aparatur pemerintah yang baik dan sehat demi kepuasan 

masyaraka. 

                                                             
7
 Munadi, Warga Masyarakat Pekon Sindang Pagar, Wawancara, Tanggal 12 Juni 2016 
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Dari uraian diatas maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dan hasil penelitian ini di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan 

judul”Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Pekon Dalam Meningkatkan Kinerja 

Pegawai”(Studi Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten 

Lampung Barat). 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan Latar belakang Masalah di atas dapat di simpulkan bahwa 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana  pengaruh gaya kepemimpinan kepala pekon dalam meningkatkan 

kinerja pegawai di pekon sindang pagar kecamatan sumber jaya kabupaten 

lampung barat? 

2. Apa Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Meningkatkan Kinerja 

Pegawai? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan kepala pekon dalam 

meningkatkan kinerja pegawai di pekon sindang pagar kecamatan 

sumber jaya kabupaten lampung barat 

b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam 

Meningkatkan Kinerja Pegawai 

2. Kegunaan Penelitian  

1. Secara Teoritis: 
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a. Untuk menjelaskan teori ilmu-ilmu dalam bidang Pemikiran Politik 

Islam terutama teori-teori yang berkaitan dengan kepemimpinan. 

b. Untuk mendeskripsikan dan sebagai bahan rujukan dan peneliti-

peneliti berikutnya 

2. Secara Pkraktis: 

a. Sebagai bahan masukan bagi perangkat-perangkat aparatur dan 

masyarakat Pekon Sindang Pagar dalam meningkatkan kinerja 

pegawai. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam merumuskan 

kebijakan untuk meningkatkan kualitas, terutama dalam membentuk 

sikap kehidupan pemerintahan dalam melaksanakan pemerintahan di 

pekon sindang pagar. 

c. diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan informasi bagi peneliti 

selanjutnya atau pun mahasiswa lain yang ingin mendalami studi 

tentang kepemimpinan. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian  

Di lihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan(Field 

Research) yaitu suatu penelitian yang di lakukan secara sistematis dan 

mendalam dengan mengangkat data dan fakta-fakta yang ada di lapangan 

khususnya di pekon sindang pagar kecamatan sumber jaya kabupaten 
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lampung barat. Dalam penelitian ini di khususnya terhadap gaya 

kepemimpinan kepala pekon dalam meningkatkan kinerja pegawai.  

Alasan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, karena 

penelitian ini ingin melihat tentang gaya kepemimpinan demokratis kepala 

pekon hanya bisa di lakukan dengan cara pengamatan literatur dan 

wawancara terhadap penelitian kepemimpinan kepala pekon sehingga di 

butuhkan intersprestasi terhadap masalah objek yang di teliti. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah sifat penelitian deskiptif yaitu penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan 

tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu kegiatan secara 

objektif. Menurut Moleong, mengemukakan bahwa deskriptif adalah data 

yang dikumpulkan berupa katakata, gambar dan bukan angka-angka, dari 

pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data 

mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video 

tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainya. 

Alasan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, karena penelitian 

ini ingin melihat tentang gaya kepemimpinan Kepala pekon dalam 

meningkatkan kinerja pegawainya hanya bisa dilakukan dengan cara 

pengamatan literatur dan wawancara terhadap penelitian kepemimpinan 

kepala pekon sehingga dibutuhkan intersprestasi terhadap masalah objek 

yang ditelitinya. 
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2. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data sebagai alat analisis data yang di 

perlukan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Metode Observasi  

Metode observasi menurut Sutrisno Hadi yaitu pengamatan dan pencatatan  

dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang di selidiki atau di teliti 

Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung kelapangan 

untuk mengumpulkan data-data mengenai hal yang berhubungan dengan 

kepemimpinan kepala pekon dalam kaitannya dengan  

b. Metode wawancara (interview) 

 Metode wawancara (interview) adalah proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih 

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan keterangan. Teknik interview ini di jadikan metode utama 

dalam pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini. 

c. Metode dokumentasi 

 Dokumentasi berguna karena dapat memberikan latar belakang yang 

lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi 

untuk mengecek kesesuaian data, dan merupakan bahan utama dalam 

penelitian, yang terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa-

peristiwa itu dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau 

menemukan keterangan mengenai peristiwa tersebut berwujud tulisan 

seperti peraturan dan kebijakan, gambar-gambar seperti foto-foto maupun 
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berbentuk video yang diambil selama penelitian berlangsung, ataupun 

dalam bentuk karya-karya ilmiah. 

3. Analisis Data 

 Setelah hasil penelitian dikumpulkan, maka pada tahap selanjutnya adalah 

pengolahan data. Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan tidak 

langsung dianalisis, melainkan terlebih dahulu diperiksa dengan tujuan untuk 

menguji apakah data mengalami kekurangan dan kesalahan. Setelah melalui 

proses ini, data kemudian diedit secara keseluruhan sehingga menghasilkan 

data yang lengkap dan sempurna, jelas dan mudah dibaca serta konsisten. 

Proses ini disebut editing, yaitu langkah yang dulakukan untuk meneliti 

kembali data-data yang diperoleh dilapangan, baik itu yang diperoleh melalui 

wawancara atau dokumentasi. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

 Dalam mengungkapkan pemahaman tentang pengaruh  kepemimpinan 

Kepela Pekon dalam kinerja pegawai di desa sindang pagar  maka diperlukan 

adanya kajian yang relevan dari penelitian terdahulu. Adapun hasil penelusuran 

dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh T.S. Arif Fadillah pada Tahun (2010) 

dalam bentuk desertasi di Universitas Padjadjaran dengan judul: Pengaruh 

Kepemimpinan Kepala Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di 

Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Dari penelitian diatas 

menunjukan bahwa kepemimpinan kepala daerah memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Semakin efektif 
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kepemimpinan kepala daerah maka akan semakin terlaksananya 

pemberdayaan masyarakat dalam melakukan tugas. 

2. Penelitian mengenai Peran Kepala Desa dalam Pengembangan Masyarakat 

Islam (Studi Di Desa Pekondoh, Kecamatan Waylima, Kabupaten 

Pesawaran) oleh Rina Nurhayati, pada tahun 2009 yang berbentuk skripsi 

dengan hasil temuan: Peranan Kepala Desa dalam Pengembangan 

Masyarakat Islam pada Bidang Pembangunan Social, Pendidikan dan 

Kesehatan Serta Pembangunan Bidang Agama dan Model Pengembangan 

Local ciri Utama Dari Model ini Adanya Keterlibatan Masyarakat dalam 

setiap Pembangunan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Setiawan pada tahun (2005) dalam 

bentuk tesis di Universitas Padjadjaran yang berjudul: Peran 

Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam 

Pembangunan Desa Kecamatan Kresek Kabupaten Tanggerang, dengan 

hasil temuan : bahwa gaya kepemimpinan kepala desa sangat berpengaruh 

terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Semakin demokratis 

kepemimpinan kepala desa, maka tingkat partisipasi masyarakat akan 

semakin meningkat. Selain kepemimpinan kepala desa sebagai pemimpin 

formal, kepemimpinan informal (seperti tokoh agama dan tokoh pemuda) 

juga mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya dalam 

menggerakkan masyarakat, sehingga antara kepala desa dan 

kepemimpinan informal diperlukan suatu kerja sama untuk mewujudkan 

program-program pembangunan desa yang telah direncanakan. 
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Penelitian ini perbeda dari penelitian sebelumnya, karena pada penelitian 

sebelumnya sebagian besar membahas tentang pengaruh kepemimpinan kepala 

desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan gaya Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di sini 

kepala desa sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan.Semakin demokratis kepemimpinan kepala desa, maka tingkat 

partisipasi masyarakat akan semakin meningkat. 

Berbeda dengan karya-karya diatas, penelitian ini memfokuskan masalah 

kinerja pagawai di Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten 

Lampung Barat 



BAB II 

HUBUNGAN GAYA KEPEMIMPINAN DAN KINERJA PEGAWAI 

 

A. Gaya Kepemimpinan 

1. Pengertian Gaya dan Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi dan menggerakan orang lain untuk mencapai tujuan. Sukses 

tidaknya sebuah organisasi sangat tergantung dari kemampuan pemimpin dalam 

menggerakan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan.
1
  

Sedangkan menurut Syam mendeskripsikan Kepemimpinan adalah: 

Keseluruhan tindakan guna mempengaruhi serta menggerakkan orang dalam 

usaha bersama untuk mencapai tujuan, atau proses pemberian bimbingan 

(pimpinan), tauladan dan pemberian jalan yang mudah (fasilitas) dari pada 

pekerjaan orang-orang yang terorganisir formal.
2
   

Kepemimpinan kepala pekon juga berarti sebagai bentuk kemampuan 

dalam proses mempengaruhi, menggerakkan, memotivasi, mengkoordinir 

masyarakat yang ada di pekon sindang pagar supaya kegiatan yang dijalankan 

dapat lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan dalam pembangunan 

pekon. Kepemimpinan yang dimaksud di sini yakni kepemimpinan Kepala pekon 

yang merupakan pemimpin di sebuah intansi pemerintahan pekon, didalam 

                                                             
1
 M. Sobry Sutikno, pemimpin & kepemimpinan, (Lombok: holistica, 2014) h. 9. 

2 Mujiono, Imam. Kepemimpinan dan Keorganisasian. (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 

1. 
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kepemimpinanya ada beberapa unsur yang saling berkaitan yaitu: unsur manusia, 

unsur sarana, unsur tujuan. 

Untuk dapat memperlakukan ketiga unsur tersebut secara seimbang 

seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan atau kecakapan dan keterampilan 

yang diperlukan dalam melaksanakan kepemimpinan. Pengetahuan dan 

keterampilan ini dapat diperoleh dari pengalaman belajar secara teori ataupun dari 

pengalaman di dalam praktek selama menjadi kepala pekon. Untuk mendapatkan 

gambaran tentang arti kepemimpinan, berikut ini di kemukakan beberapa definisi 

kepemimpinan menurut para ahli. 

Kepemimpinan adalah suatu proses dimana pimpinan dilukiskan akan 

memberi perintah atau pengaruh, bimbingan atau proses mempengaruhi pekerjaan 

orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pfiffner 

mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah seni mengkordinasi dan memberi 

arah kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Sutisna mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mengambil 

inisiatif dalam situasi sosial untuk menciptakann bentuk dan prosedur baru, 

merancang dan mengatur perbuatan, dan dengan berbuat begitu membangkitkan 

kerja sama kearah tercapainya tujuan. Kepemimpinan adalah setiap tindakan yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkordinasi dan memberi arah 

kepada individu atau kelompok lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk 

mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
3
 

                                                             
3 http://meetabied.wordpress.com/10/10/2016 
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Berdasarkan definisi-definisi di atas, kepemimpinan memiliki beberapa 

implikasi, antara lain: pertama: kepemimpinan berarti melibatkan orang atau 

pihak lain, yaitu para karyawan atau bawahan (Followers). Para karyawan atau 

bawahan harus memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin. 

Walaupun demikian, tanpa adanya karyawan atau bawahan, kepemimpinan tidak 

akan ada juga. Kedua: seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang 

dengan kekuasaannya (his or herpower) mampu menggugah pengikutnya untuk 

men capai kinerja yang memuaskan. Ketiga: kepemimpinan harus memiliki 

kejujuran terhadap diri sendiri (integritiy), sikap bertanggung jawab yang tulus 

(compassion), pengetahuan (cognizance), keberanian bertindak sesuai dengan 

keyakinan (comitment) kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain (confidence) 

dan kemampuan untuk meyakinkan (comunication) dalam membangun organisasi 

2. Teori-teori Kepemimpinan 

Teori kepemimpinan membicarakan bagaimana seseorang menjadi 

pemimpin, atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Teori-teori dalam 

kepemimpinan pada umumnya menunjukan perbedaan karena setiap teoritikus 

mempunyai segi penekananya sendiri yang di pandang dari satu aspek tertentu. 

Ada beberapa teori kepemimpinan, di ataranya sebagai berikut: 

1. Teori sifat 

Teori sifat kepemimpinan membedakan pada pemimpin dari mereka yang 

bukan pemimpin dengan cara berfokus pada berbagai sifat dan karakteristik 

pribadi masing-masing. Pada teori ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa 
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keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat atau ciri-ciri yang di 

milikinya. Atas dasar pemikiran tersebut timbul anggapan bahwa untuk menjadi 

seorang pemimpin yang berhasil sangat di tentukan oleh kemampuan pribadi 

pemimpin. Kemampuan pribadi yang di maksud adalah kualitas seseorang dengan 

berbagai sifat atau ciri-ciri di dalam dirinya. 

Keberhasilan seorang pemimpin di tentukan oleh sifat-sifat atau ciri-ciri 

yang di miliki pemimpin. Menurut Stogdill, sifat-sifat tertentu efektif di dalam 

situasi tertentu, dan ada pula sifat-sifat tertentu yang berkembang akibat pengaruh 

situasi organisasi. Sebagai contoh sifat kreatifitas akan berkembang jika seseorang 

pemimpin berada di dalam organisasi yang fleksibel dan mendorong kebebasan 

berekspresi, di bandingkan di dalam organisasi yang birokratis. Ada  empat sifat 

umum yang mempengaruhi terhadap keberhasilan kepemipinan organisai, yaitu:
4
 

1) Kecerdasan, Hasil penelitian pada umumnya membuktikan bahwa 

pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan yang dipimpin. Namun demikian, yang sangat menarik dari 

penelitian tersebut adalah pemimpin tidak bisa melampaui terlalu banyak 

dari kecerdasan pengikutnya. 

2) Kedewasaan dan Keluasan Hubungan Sosial, pemimpin cenderung 

menjadi matang dan mempunyai emosi yang stabil, serta mempunyai 

perhatian yang luas terhadap aktivitas aktivitas sosial. Dia mempunyai 

keinginan menghargai dan dihargai. 

                                                             
4 Thoha, Miftah.. Perilaku Organisasi; Konsep Dasar dan Aplikasinya.Manajemen. ( 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 33.  
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3) Motivasi Diri dan Dorongan Berprestasi, para pemimpin secara relatif 

mempunyai dirongan motivasi yang kuat untuk berprestasi. Mereka 

berkerja berusaha mendapatkan penghargaan yang intrinsik dibandingkan 

dari yang ekstrinsik. 

4) Sikap-Sikap Hubungan Kemanusiaan, pemimpin-pemimpin yang berhasiln 

mau mengakui harga diri dan khormatan pengikutnya dan mampu 

berpihak kepadanya. dalam istilah penelitian universitas ohio pemimpin 

itu mempunyai perhatian dan kalau mengikuti istilah perempuan michigan 

pemimpin itu berorientasi pada karyawan bukannya beorientasi pada 

produksi. 

2. Teori Prilaku 

Teori ini lebih berfokus pada tindakan- tindakan yang di lakukan 

pemimpin dari pada memperhatikan atribut yang melekat pada diri seorang 

pemimpin. Dasar pemikiran teori ini adalah kepemimpinan merupakan prilaku 

seseorang ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok kearah 

pencapaian tujuan. 

3. Toeri Jalan- Tujuan 

Menurut Teori ini, nilai strategis dan keefektifan seorang pemimpin di 

dasarkan pada kemampuanya dalam menimbulkan kepuasan dan motivasi 

anggotanya dengan penerapan hadiah. Tugas pemimpin menurut teori ini adalah 

bagaimana bawahan bisa mendapatkan hadiah atas kinerjanya dan pemimpin 

menjelaskan jalur menuju yang di inginkan oleh organisasi sehingga bawahan 
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tahu kemana harus mengarahkan tenaganya untuk mencapai tujuan organisasi. 

Selain itu pemimpin juga memberikan hadiah yang jelas bagi prestasi bawahan 

yang telah memenuhi tujuan organisasi sehingga bawahan termotivasi. 

3. Peran Pemimpin. 
5
 

a. Bersikap adil  

Dalam kehidupan organisasi apapun rasa kebersamaan diatara para 

anggotanya adalah mutlak. Sebab rasa kebersamaan pada hakikatnya 

merupakan pencerminan dari kesepakatan antara sesama bawahan. 

Maupun antara pemimpin dengan bawahan, dalam mencapai tujuan 

organisasi. Tetapi dalam hal-hal tersebut mungkin akan terjadi ketidak 

sesuaian atau timbul persoalan dalam hubungan di antara para bawahan. 

Apabila di antara mereka tidak bisa memecahkan persoalan tersebut, 

pemimpin perlu turun tangan untuk segera menyelesaikan. Dalam hal 

memecahkan persoalan hubungan di antara bawahan, pemimpin harus 

bertindak adil dan tidak memihak. 

b. Mendukung tercapainya tujuan 

Tercapainya tujuan organisasi tidak terjadi secara otomatis, melainkan 

harus di dukung oleh berbagai sumber. Oleh sebab itu, agar setiap 

organisasi dapat efektif dalam arti mencapai tujuan yang telah di tetapkan, 

serta mendayagunaan sumberdaya mausia secara optimal, perlu di siapkan 

                                                             
5
 Veithzal Rivai, Dedy mulyadi, kepemimpinan dan prilaku organisasi, Jakarta :Rajawali  

Pers, 2012, h. 83 
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sumber pendukungnya yang memadai seperti : mekanisme dan tata kerja, 

sarana, serta sumber daya lain. 

c. Menciptakan rasa aman 

Setiap pemimpin berkewajiban menciptakan rasa aman bagi para 

bawahanya. Fungsi ini hanya dapat di laksanakan apabila setiap pemimpin 

selalu mampu memelihara hal-hal yang positif, sikap optimisme dalam 

menghadapi setiap permasalahan, sehingga dengan demikian dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya bawahan merasa aman, bebas dari segala 

perasaan gelisah, kekhwatiran dan merasa memperoleh jaminan keamanan 

dari pimpinan. 

d. Sebagai wakil organisasi 

Setiap bawahan yang bekerja pada unit organisasi apapun selalu 

memandang atasan atau pimpinannya mempunyai peranan dalam segala 

bidang kegiatan, lebih-lebih kepemimpinan yang menganut prinsip “ 

keteladanan atau panutan”. Seorang pemimpin adalah segala-galanya, oleh 

karenya segala prilaku, perbuatan dan kata-katanya akan selalu 

memberikan kesan tertentu terhadap organisasinya. Penampilan dan kesan-

kesan positif seorang pemimpin akan memberikan gambaran yang positif 

pula terhadap organisasi yang di pimpinnya. Dengan demikian setiap 

pemimpin tidak lain juga di akui sebagai tokoh yang mewakili dalam 

segala hal dari organisasi yang di pimpinya. 

e. Sumber inspirasi  
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Seorang pemimpin pada hakikatnya adalah sumber semangat bagi para 

bawahanya. Oleh karena itu setiap pemimpin harus selalu dapat 

membangkitkan semangat para bawahan sehinga pera bawahanya 

menerima dan memahami tujuan organisasi secara antusias dan bekerja 

secara efektif ke arah tercapainya tujuan oerganisasi. 

f. Bersikap menghargai 

Setiap orang pada dasarnya menghendaki adanya pengakuan dan 

penghargaan dari orang lain, demikian pula setiap bawahan dalam suatu 

organisasi memerlukan pengakuan dan penghargaan dari atasanya. Oleh 

karena itu menjadi kewajiban pemimpin harus mau memberikan 

penghargaan atau pengakuan dalam bentuk apapun kepada bawahanya. 

4. Gaya Kepemimpinan 

Setelah uraian pengertian tentang teori, tipe, peran kepemimpinan, untuk 

lebih  jelasnya disajikan definisi mengenai gaya kepemimpinan. Salah satu untuk 

menilai suksesnya atau gagalnya seorang pemimpin dapat dilakukan dengan 

mengamati dan mencatat sifat dan kualitas perilaku atau gaya kepemimpinan yang 

dipakai sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinannya. 

Menurut Fiedler menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dapat di capai 

secara efektif apabila pemimpin dalam sebuah organisasi tersebut 

mengembangkan suatu gaya kepemimpinan kontingensi. Pendekatan kontingensi 

merupakan pendekatan yang menyatakan bahwa teknik manajemen yang paling 

baik memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi mungkin 

berfariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda. Ini juga disebut 
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pendekatan kontingensi/situasional. Fiedler berasumsi dalam teori tersebut, bahwa 

cukup sulit bagi seorang pemimpin untuk mengubah gaya kepemimpinannya 

sehingga membuat mereka sukses. Fiedler percaya bahwa kebanyakan pemimpin 

tidak pleksibel. Mencoba mengubah gaya seorang pemimpin agar cocok dengan 

situasi yang tidak dapat diperkirakan atau berfluktuasi berarti berarti tindakan 

yang tidak efisien dan tidak berguna, karena gaya relatif kaku dan karena tidak 

ada satu gayapun yang cocok untuk setiap situasi. Prestasi kerja yang efektif 

hanya dapat dicapai dengan mencocokan pemimpin dengan situasi atau dengan 

mengubah situasi agar cocok dengan pemimpin.
6
 

Dari pendapat Fiedler tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan kinerja yang efektif tergantung dari 

gaya dalam kepemimpinannya, yaitu gaya kepemimpinan kontingensi/situasional. 

Untuk memperjelas dalam memahami gaya kepemimpinan 

kontingensi/situasional dan demokratis terlebih dahulu perlu kita ketahui definisi 

kepemimpinan itu sendiri. Katz dan Khan mengatakan bahwa:
7
 

Kepemimpinan adalah sebagai tambahan pengaruh yang melebihi dan 

mengatasi kepatuhan mekanis pada pengaruh rutin organisasi, dengan perkataan 

lain kepemimpinan terjadi jika seorang individu dapat mendorong orang lain 

mengerjakan sesuatu atas kemauannya sendiri dan bukan mengerjakan karena 

kewajiban atau takut akan konsekuensi dari ketidak patuhan. Unsur sukarela 

                                                             
6
 Thoha, Op.cit. h. 36. 

7 Sughanda, Kepemimpinan Dalam Administrasi, (Sinar Baru, Bandung, 1986),  h. 181. 
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inilah yang membedakan kepemimpinan dari proses pengaruh lainnya seperti 

wewenang dan kekuasaan. 

Jadi dari pendapat Katz dan Kahn dapat dikatakan bahwa kepemimpinan 

merupakan cara mempengaruhi dan mendorong orang lain agar orang tersebut 

melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan. 

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

keberadaan seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk mengkoordinir seluruh 

aktifitas kelompok suatu organisasi dan tidak terlepas dari gaya 

kepemimpinannya. Karena berhasil atau tidaknya suatu organisasi dirasa sangat 

tergantung dari gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Secara umum gaya 

kepemimpinan dapat digolongkan kedalam kategori yaitu gaya kepemimpinan 

demokratis dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para 

pengikutnya dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 
8
  

Lebih lanjut membagi gaya model kepemimpinan menjadi dua yakni gaya 

yang efektif dan gaya yang tidak efektif. Gaya yang efektif dibagi menjadi empat 

yaitu:
9
 

a. Eksekutif, yaitu memberikan perhatian kepada tugas-tugas pekerjaan dan 

hubungan kerja, biasanya gaya ini disebut dengan gaya motivator yaang 

baik, mau menetapkan setandar kerja yang tinggi, mengenal perbedaan 

antara individu, dan keingina mempergunakan jam kerja tim dalam 

manajemen. 

b. Pencinta pengembangan (developer), yaitu memberikan perhatian yang 

maksimum terhadap hubungan kerja, dan perhatian minimum terhadap 

tugas-tugas pekerjaan. 

                                                             
8
 Ibid. h. 265-166. 

9
Ibid. h. 272-275. 
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c. Otokratis yang baik hati (benevolent autocrat), yaitu memberikan 

perhatian maksimum kepada tugas, dan perhatian minimum terhadap 

hubungan kerja. 

d.  Birokrat, yaitu gaya yang memberikan perhatian yang minimum baik 

terhadap tugas maupun terhadap hubungan kerja. Pada gaya ini pemimpin 

sangat tertarik kepada peraturan-peraturan dan menginginkan 

memeliharanya dan mengontrol situasi secara teliti. 

 

Selanjutnya gaya yang tidak efektif dapat dilihat antara lain: 

 

a. Pencinta kompromi (compromiser), yakni gaya yang memberikan 

perhatian yang besar terhadap tugas dan hubungan kerja dalam suatu 

situasi yang menekankan pada kompromi. 

b. Missionari, yakni gaya yang memberikan penekanan yang maksimum 

pada orang dan hubungan kerja, tetapi memberikan perhatian yang 

minimum terhadap perilaku yang tidak sesuai. 

c. Otokrat, gaya seperti ini tidak mempunyai kepercayaan kepada orang ain, 

tidak menyenangkan dan hanya tertarik kepada jenis pekerjaan yang 

segera selesai 

d.  Lari dari tugas (deserter), gaya yang sama sekali tidak memberikan 

perhatian baik kepada tugas maupun pada hubungan kerja, pemimpin 

seperti ini hanya bersifat pasif. 

 

Gaya kepemimpinan dengan pendekatan kontingensi/situasional menjadi 

solusi untuk menjelaskan efektifitas pimpinan terhadap bawahan. Pendekatan 

kepemimpinan kontingensi/situasional ini meletakkan pada perilaku pimpina 

dengan bawahannya. 
10

 

Dalam gaya kepemimpinan kontingensi/situasional dijelaskan dua hal 

besar perilaku yang dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya yakni, 

prilaku mengarahkan dan prilaku mendukung. Perilaku mengarahkan dapat 

merumuskan sebagai sejauhmana seorang pemimpin melibatkan kedalam 

komunikasi satu arah, sedangkan perilaku mendukung adalah sejauhmana seorang 

pemimpin melibatkan dirinya dalam komunikasi dua arah, misalnya mendengar, 

                                                             
10 Agusman, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Iklim Organisasi Dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau”, Tesis, (Universitas Gajah 

Mada. ,2004), h. 35. 
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menyediakan dukungan dan dorongan, memudahkan interaksi, dan melibatkan 

para pengikut dalam pengambilan keputusan. 
11 

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan dari 

seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang tepat, sangat dibutuhkan 

untuk mengkoordinir seluruh aktifitas kelompok organisasi pemerintahan serta 

mengarahkan pegawai itu sendiri dalam organisasi.  

Gaya kepemimpinan dengan pendekatan kontingensi/situasional 

berpendapat bahwa kepemimpinan yang efektif tergantung pada sejumlah faktor 

tertentu, tidak ada kepemimpinan yang efektif untuk semua situasi atau keadaan 

yang mempengaruhi kepemimpinan misalnya keadaan pengikut, tugas kelompok, 

norma organisasi dan lingkungan organisasi. Faktor-faktor tersebut menentukan 

gaya kepemimpinan yang harus dipergunakan pemimpin agar kepemimpinannya 

efektif. Seorang pemimpin harus mampu melaksanakan fungsinya yang antara 

lain sebagai Memandu, menuntun, membangun, membimbing, memberitahu, 

membangun motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringanjaringan 

komunikasi yang baik, memberikan supervisi / pengawasan yang efisien dan 

membawa para pengikutnya kepada sasaran yang di tuju sesuai dengan ketentuan 

waktu yang direncanakan.
12

 Kepala pekon yang merupakan suatu konsep terapan 

kepemimpinan yang diterapkan dalam pemerintahan pekon.  

Seorang kepala pekon harus bisa menjalankan dua peran, yaitu peran 

sebagai kepala pekon yang merupakan kepemimpinan formal di pekon, juga 

sebagai pimpinan sosial kemasyarakatan di pekon yang dipimpinnya. Dimana 

                                                             
11 Ibid, h. 178. 
12

 Kartono, Kartini. Pemimpin dan Kepemimpinan (Apakah Pemimpin Abnormal itu? 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 33.  
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kepala pekon ini harus bisa mengintegrasikan sebagai seorang pemimpin formal 

pemerintahan pekon yang juga penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan dituntut untuk mempunyai kemampuan dapat 

menggerakkan masyarakat pekon untuk secara bersamasama berpartisipasi dalam 

pembangunan pekon.  

Perilaku kepemimpinan kepala pekon dalam pelaksanaan pembangunan 

merupakan analisis terhadap cara atau sikap kepala pekon secara langsung 

maupun tidak langsung dalam menetapkan, memimpin, dan menggerakan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. 

Keberhasilan atau kegagalan peningkatan pembangunan di pekon sangat 

ditentukan oleh gaya kepemimpinan Kepala pekon, yang sejauh mana kepala 

pekon dalam merencanakan, menggerakan, memotivasi, mengarahkan, 

komunikasi, pengorganisasian, pelaksanaan, dalam kaitannya dalam manajemen 

berarti menjalankan kepemimpinan fungsi manajemen atau sebagai manajer 

dalam menjalankan fungsi manajemen. Perilaku Kepala pekon dalam Pelaksanaan 

Pembangunan Penyelenggaraan pembangunan di pekon pada hakekatnya 

merupakan tugas dari kepala pekon serta aparatnya bagaimana kepala pekon 

dalam menggerakkan pasrtisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. 

Dalam hal ini tugas kepala pekon dapat berfungsi sebagai pemotivator dan 

motor penggerak dalam membangkitkan semangat masyarakat dalam 

pembangunan desanya, kepala pekon menjalankan tugasnya sehari dapat 
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dikatakan sebagai pemimpin formal, yaitu Pemimpin formal yang melakukan 

komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat yang berada di 

pekon, merupakan tugas sebagai agen pembangunan di pekon. Kegiatan 

pemimpinan yang dikembangkan dalam intansi pemerintah atau unit administrasi 

lainnya yang dipimpinnya akan mempengaruhi situasi kerja, mempengaruhi kerja 

anggota staf, sifat, hubungan-hubungan kemanusian diantara sesama, dan akan 

mempengaruhi kualitas hasil kerja yang mungkin dapat dicapai oleh lembaga atau 

unit administrasi-administrasi Tersebut Setiap pemimpin dalam menjalankan 

kepemimpinannya mempunyai cara dan gaya. 

Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan 

kepribadian sendiri yang khas, sehingga tingkah laku dan gayanya yang 

membedakan dirinya dari orang lain. Gaya hidupnya ini pasti akan mewarnai 

perilaku dan tipe kepemimpinannya. Ada pemimpin yang keras dan represif, tidak 

persuasif, sehingga bawahan bekerja disertai rasa ketakutan, ada pula pemimpin 

yang bergaya lemah lembut dan biasanya disenangi oleh bawahan dan 

masyarakat. Kegagalan atau keberhasilan yang dipimpin dalam melaksanakan 

tugas-tugas perkerjaannya menunjukkan kegagalan atau keberhasilan pemimpin 

itu sendiri. 

Gaya kepemimpinan dapat di bagi menjadi beberapa bagian diantaranya 

adalah: 

a. Gaya Kepemimpinan Authoritarian/ Otoriter 

Kepemimpinan Otokrasi merupakan Pemerintahan atau kekuasaan yang 

dipegang oleh seseorang yang berkuasa secara penuh dan tidak terbatas masanya. 
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Sedangkan yang memegang kekuasaan disebut otokrat yang biasanya dijabat oleh 

pemimpin yang berstatus sebagai raja atau yang menggunakan sistem kerajaan. 

Sedangkan di lingkungan intansi pemerintah bukan raja yang menjadi pemimpin 

akan tetapi seperti kepala desa yang memiliki gaya seperti raja yang berkuasa 

mutlak dan sentral dalam menentukan kebijaksanaan di desa.
13

  

Jadi tipe otoriter, semua kebijaksanaan ditetapkan pemimpin, sedangkan 

bawahan tinggal melaksanakan tugas. Semua perintah, pemberian dan pembagian 

tugas dilakukan tanpa ada konsultasi dan musyawarah dengan orang-orang yang 

dipimpin. Kepemimpinan otokrasi ini mendasarkan diri pada kekuasaan dan 

paksaan yang selalu harus dipatuhi. Pemimpin selalu mau berperan sebagai 

pemain tunggal pada “one an show”.
14

  

Kepala pekon yang otoriter biasanya tidak terbuka, tidak mau menerima 

kritik, dan tidak membuka jalan untuk berinteraksi dengan tenaga pemerintahan. 

Ia hanya memberikan interuksi tentang apa yang harus dikerjakan serta dalam 

menanamkan disiplin cenderung menggunakan paksaan dan hukuman. Kepala 

pekon yang otoriter berkeyakinan bahwa dirinyalah yang bertanggung jawab atas 

segala sesuatu, menganggap dirinya sebagai orang yang paling berkuasa, dan 

paling mengetahui berbagai hal. 

b. Gaya Kepemimpinan Bebas/ Laissez-Faire 

                                                             
13

 Veithzal Rivai,Dedy Mulyadi, Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi 

(jakarta:Rajawali Pers, 2012), h. 38. 
14 Op.Cit, Kartono, h.38 
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Kepala pekon sebagai pemimpin bertipe laissez faire menghendaki semua 

komponen pelaku aparat pekon menjalankan tugasnya dengan bebas. Oleh karena 

itu tipe kepemimpinan bebas merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain 

agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan 

cara berbagai kegiatan diserahkan pada bawahan. Karena arti lassez sendiri secara 

harfiah adalah mengizinkan dan faire adalah bebas. Pemimpin laissez-faire 

merupakan kebalikan dari kepemimpinan otokratis, dan sering disebut liberal, 

karena ia memberikan banyak kebebasan kepada para tenaga aparat pekon untuk 

mengambil langkah-langkah sendiri dalam menghadapi sesuatu. Jika pemimpin 

otokratis mendominasi, maka tipe pemimpin laissez-faire ini menyerahkan 

persoalan sepenuhnya pada anggota. Pada tipe kepemimpinan laissez faire ini 

sang pemimpin praktis tidak memimpin, sebab ia membiarkan kelompoknya 

berbuat semau sendiri. Kepala pekon bersifat pasif, tidak ikut terlibat langsung 

dengan tenaga aparatur pekon, dan tidak mengambil inisiatif apapun.  

Kepala pekon yang memiliki laissez-faire biasanya memposisikan diri 

sebagai penonton, meskipun ia berada ditengah-tengah para tenaga aparat pekon 

dalam rapat pekon, karena ia menganggap pemimpin jangan terlalu banyak 

mengemukakan pendapat, agar tidak mengurangi hak dan kebebasan anggota.  

Dalam suasana kerja yang dihasilkan oleh kepemimpinan aparat desa 

semacam itu, tidak dapat dihindarkan timbulnya berbagai masalah.
15

  

Adapun ciri-ciri khusus gaya kepemimpinan laissez faire yaitu: 

                                                             
15

 Kartono, Kartini. Pemimpin dan Kepemimpinan (Apakah Pemimpin Abnormal itu? 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 53 
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1) Pemimpin memberikan kebebasan penuh dalam mengambil keputusan 

baik secara kelompok atau individual dengan minimum partisipasi 

pemimpin bahkan terkesan acuh tak acuh. 

2) Pemimpin memberikan kebebasan mutlak kepada stafnya dalam 

menentukan segala sesuatu yang berguna bagi kemajuan organisasinya 

tanpa bimbingan darinya 

3) Pemimpin tidak berpartisipasi sama sekali dalam organisasi yang 

dipimpinnya. 

4) Pemimpin memberikan komentar spontan atas aktivitas-aktivitas 

anggota dan ia tidak berusaha sama sekali untuk menilai atau tidak 

melakukan evaluasi terhadap kinerja guru 

Dari gaya kepemimpinan laissez faire diatas dalam kontek pemerintahan 

di indonesia sangat sulit untuk dilaksanakan karena keadaan pekon kita masih 

mengalami beberapa kendala mulai dari masalah pendanaan, sumber daya 

manusia, kemandirian, dan lain sebagainya. 

c. Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan berdasarkan demokrasi 

yang pelaksanaannya disebut pemimpin partisipasi (partisipative leadership). 

Kepemimpinan partisipasi adalah suatu cara pemimpin yang kekuatannya terletak 

pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok. Bentuk kepemimpinan ini 

menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting. Setiap orang akan 

dihargai dan dihormati sebagai manusia yang memiliki kemampuan, kemauan, 

pikiran, minat, perhatian dan pendapat yang berbeda antar satu dengan yang 
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lainnya. 
16

 Oleh karena itu setiap orang harus dimanfaatkan dengan 

mengikutsertakannya dalam semua kegiatan organisasi. Keikutsertaan itu 

disesuaikan dengan posisinya yang masing-masing memiliki wewenang dan 

tanggung jawab bagi tercapaianya tujuan bersama. Kepala pekon yang demokratis 

menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok, memiliki sifat 

terbuka, dan memberikan kesempatan kepada para tenaga aparat lainnya untuk 

ikut berperan aktif dalam membuat musrenbang desa infrastruktur keputusan, 

serta menilai kinerjanya.  

Kepala pekon yang demokratis memerankan diri sebagai pembimbing, 

pengarah, pemberi petunjuk, serta bantuan kepada para tenaga aparat pekon. Oleh 

karena itu dalam rapat pekon, kepala pekon ikut melibatkan diri secara langsung 

dan membuka interaksi dengan tenaga aparat pekon, serta mengikuti berbagai 

kegiatan rapat pekon. Dalam suasana kerja kepemimpinan yang demokratis 

sebagian besar atau hampir seluruh kebijakan dan keputusan-keputusan penting 

berasal dan disesuaikan dengan tuntutantuntutan situasi kelompok, dimana 

pemimpin bersama-sama dengan anggota kelompok ambil bagian secara aktif di 

dalam perumusan kebijakan umum, keputusn-keputusan penting dan program 

lembaga kerja itu. Kepala pekon dalam melaksankan tugasnya hendaknya atas 

dasar musyawarah, unsur-unsur demokrasinya harus nampak dalam seluruh tata 

kehidupan di masyarakat dan pekon tersebut. ciri-ciri dari gaya kepemimpinan 

demokratis adalah sebagai berikut: 

                                                             
16 Ibid. 
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Pemimpin bersama-sama bawahan berperan aktif dalam perumusan dan 

penetapan peraturan secara umum dan keputusan-keputusan penting dalam pekon 

a) Pemimpin selalu berupaya menghargai potensi setiap individu Para 

anggota bebas untuk bekerja dengan siapa yang mereka kehendaki 

tanpa membatasi kreativitas yang dilakukan oleh bawahannya 

b) Pemimpin bersifat obyektif dalam pujian dan kritiknya  

Selanjutnya dalam kepemimpinan yang demokrasi pemimpin 

dalam memberikan penilaian, kritik atau pujian, ia berusaha 

memberikannya atas dasar kenyataan yang seobyektif mungkin. ia 

berpedoman pada kriteriakriteria yang didasarkan pada standar hasil 

yang semestinya dapat dicapai menurut ketentuan target program 

umum desa yang telah ditetapkan mereka bersama. Suatu 

kepemimpinan tingkat desa tidaklah dapat dikatakan berciri 

demokratis jika kegiatan pimpinan dan situasi kerja yang 

dihasilkannya tidak menunjukkan secara nyata penerapan prinsip-

prinsip kepemimpinan sebagai berikut di bawah ini: 

1) Prinsip partisipasi 

Dalam suatu kepemimpinan desa yang demokratis masalah 

partisipasi setiap anggota staf pada setiap usaha lembaga tersebut 

dipandang sebagai suatu kepentingan yang mutlak harus 

dibangkitkan. Pemimpin dengan berbagai usaha mencoba 

membangkitkan dan memupuk subur kesadaran setiap anggota 

stafnya agar mereka merasa rela ikut bertanggung jawab, dan 
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selanjutnya secara aktif ikut serta memikirkan dan memecahkan 

masalah-masalah juga menyangkut perencanaan dan pelaksanaan 

program desa dan pengajaran.  

Berhasilnya pemimpin menimbulkan minat, kemauan dan 

kesadaran bertanggungjawab daripada setiap anggota staf dan 

bahkan individu diluar staf yang ada hubungan langsung dan tidak 

langsung dengan penyelenggaraan program kerja desa pada 

lembaga/intansi kerjanya itu, dan yang selanjutnya menunjukkan 

partisipasi mereka secara aktif, berarti satu fungsi kepemimpinan 

telah dapat dilaksanakannya dengan baik. Bukti keikut sertaaan 

masyarakat dalam berpartisipasi yakni masyarakat ikut 

bekerjasama dalam pembangunan infrastruktur, adanya masyarakat 

yang mengerti untuk memberikan sumbangan baik itu dalam 

bentuk material, tenaga, ataupun makanan dan lain-lain. 

2) Prinsip Koperatif 

Adanya partisipasi anggota staf belum berarti bahwa kerjasama 

diantara mereka telah terjalin dengan baik. Partisipasi juga bisa 

terjadi dalam bentuk spesialisasi bentuk tugas-tugas, wewenang 

tanggung jawab secara ketat diantara anggota-anggota, dimana 

setiap anggota seolah-olah berdiri sendirisendiri dan berpegang 

teguh pada tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-

masing individu. Partisipasi harus ditingkatkan menjadi kerjasama 

yang dinamis, dimana setiap individu bertanggung jawab terhadap 
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tugas-tugas yang diperuntukkan khusus bagi dirinya, merasa 

berkepentingan pula pada masalah-masalah yang menyangkut 

suksesnya anggota-anggota lain, perasaan yang timbul karena 

kesadaran bertangung jawab untuk mensukseskan keseluruhan 

program lembaga kerjanya. Adanya perasaan dan kesadaran 

semacam itu memungkinkan mereka untuk bantu membantu, 

bekerjasama pada setiap usaha pemecahan masalah yang timbul 

didalam lembaga, yang mungkin bisa menghambat keberhasilan 

dalam pencapaian tujuan program lembaga kerja secara 

keseluruhan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama-sama. 

3) Prinsip Hubungan kemanusiaan yang Akrab  

Suasana kerjasama demokratis yang sehat tidak akan ada, tanpa 

adanya rasa persahabatan dan persaudaraan yang akrab, sikap 

saling hormat menghormati secara wajar diantara seluruh warga 

lembaga-lembaga kerja tersebut. Hubungan kemanusiaan seperti 

itu yang disertai unsur-unsur kedinamisan, merupakan pelicin jalan 

kearah pemecahan setiap masalah yang timbul dan sulit yang 

dihadapi. Pemimpin harus menjadi sponsor utama bagi terbinanya 

hubungan-hubungan sosial dan situasi pergaulan seperti tersebut 

diatas didalam lembaga kerja yang dipimpinnya itu.  

4) Prinsip Kreatifitas 

Pertumbuhan dan perkembangan sesuatu lembaga pemerintahan 

pekon disamping faktor material dan fasilitas lainnya, terutama 
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tentang pertumbuhan dan perkembangan program dan aktivitas 

kerja, sebagian besar berakar pada kreativitas kerja pada setiap 

personil pimpinan dan pelaksana didalam lembaga itu. Untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada di masyarakat, 

lembaga pemerintahan pekon harus menjadi lembaga-lembaga 

kerja yang kreatif dan dinamis, dimana setiap anggota staf 

memiliki ide-ide, pikiranpikiran dan konsep baru tentang prosedur, 

tata kerja dan metode-metode pembelajaran yang lebih efektif. Dari 

penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 

merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada 

saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. 

Gaya kepemimpinan adalah sebuah pendekatan yang dapat digunakan 

untuk memahami suksesnya kepemimpinan, dengan memusatkan perhatian pada 

apa yang dilakukan oleh pemimpin. Adanya gaya kepemimpinan kepala pekon 

yang bermacam-macam tersebut diharapkan mampu sebagai agen perubahan 

dalam pekon sehingga mempunyai peran aktif dalam meningkatkan kualitas 

pekon. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pekon maka kepala pekon 

sebagai pimpinan harus mempunyai kem ampuan yang baik. 
17

 

Kepemimpinan yang baik adalah kepala pekon yang mampu dan dapat 

mengolah semua sumber daya pekon untuk mencapai tujuan pemerintahan yang 

baik. Dengan adanya tiga gaya kepemimpinan diatas yang memiliki perbedaan 

kelebihan masing-masing untuk diterapkan di pekon. Dimana gaya kepemimpinan 

                                                             
17 Rasmianto, Jurnal “el-Harakah” (Malang: penerbitan UI, Edisi. 59 Tahun XXIII,  

2003). H. 42. 
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otokrasi dapat diterapkan pada bawahan yang kurang berpengetahuan yang masih 

membutuhkan bimbingan secara langsung dan kontinyu. Gaya kepemimpina 

laissez faire dapat diterapkan pada desa yang bawahanya sudah mandiri dan dapat 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedural. Sedangkan gaya demokrasi 

sangat sesuai apabila diterapkan di desa yang mengutamakan prinsip timbal balik 

dan saling memberikan manfaat bagi sesamanya. 

5. Kinerja Pegawai 

1. Pengertian Kinerja Pegawai 

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pemcapaian pelaksanaan 

suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi 

dan misi organisasi yang di tuangkan melalui perencanaan strategis suatu 

organisasi, kinerja dapat di ketahui dan di ukur jika individu atu sekelompok 

karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang di 

tetapkan oleh oerganisasi. Oleh karena itu jika tanpa tujuan dan target yang di 

tetapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi 

tidak mungkin dapat di ketahui bila tidak ada tolak ukur keberhasilan. 

Sebenarnya karyawan bisa saja mengetahui seberapa besar kinerja mereka 

melalui sarana informal, seperti komentar atau penilain baik atau buruk dari 

atasan, mitra kerja, bahkan bawahan, tetapi seharusnya penilai kinerja juga harus 

di ukur melalui penilain kerja tersebut mengacu pada pengukuran formal 

berkelanjutan, maka penilain jutru lebih lengkap dan detail karena sifat-sifat yang 
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berkaitan dengan pekerjaan, standar kerja, prilaku dan hasil kerja bahkan 

termasuk tingkat absen karyawan dapat di nilai.
18

 

Kinerja pegawai merupakan hasil kerja seorang karyawan selama periode 

tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya: standar, target / 

sasaran / kriteria / yang ditentukan dan disepakati bersama. Kinerja pegawai 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya keterampilan, motivasi, dukungan 

yang diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, imbalan atau insentif 

serta hubungan mereka dengan organisasi yang dapat memicu para karyawan 

untuk bekerja dengan baik sesuai dengan tugas pekerjaannya. Oleh karena itu, 

kinerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

Pengertian kinerja menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut :
19

 

a. Dharma 

mengatakan bahwa  kinerja adalah merupakan Sesuatu yang dikerjakan 

atau produk,jasa yang dihasilkan oleh seseorang atau sekolompok orang. 

b. Mangkunegara 

 mengatakan bahwa pengertian kinerja adalah Hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

c. Soenarmo  

                                                             
18

 Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Jakarta; Rajawali Pers, 2012), 

h. 95-96. 
19 Moekijat,Menejemen Sumber Daya Manusia,Bandung,2010,h. 83-84 
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 mengatakan bahwa pengertian kinerja adalah Kinerja adalah Perilaku 

yang diperlihatkan seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

pada seseoarang,organisasi atau kelompok, adapun perilaku tersebut 

berupa gambaran umum tahapan dan semua unsur yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugas dengan baik.Keberhasilan untuk melaksanakan tugas 

dengan baik tersebut tidak terlepas dari kinerja seseorang dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.  

Ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil 

kerja atas suatu pekerjaan yang dihasilkan dari perilaku nyata seorang pegawai 

secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan tugas pekerjaan yang diberikan 

kepadanya. Selama ini masih sering terjadi perbedaan pemahaman mengenai 

konsep kinerja. Konsep kinerja pada dasarnya merupakan perubahan atau 

pergeseran paradigma dari konsep produktivitas. Orang sering menggunakan 

istilah produktivitas untuk menyatakan kemampuan seseorang atau organisasi 

dalam mencapai tujuan atas sasaran tertentu., paradigma produktivitas yang baru 

adalah paradigma kinerja secara aktual yang menuntut pengukuran secara aktual 

keseluruhan kinerja organisasi, tidak hanya efesiensi atau dimensi fisik, tetapi 

juga dimensi non fisik.  

2. Level-level Kinerja  

Terkait dengan konsep kinerja, menurut Rummler dan Brache mengemukakan ada 

3 (tiga) level kinerja, yaitu : 
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a. Kinerja organisasi; merupakan pencapaian hasil (outcome) pada level atau 

unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan 

tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. 

b.  Kinerja proses; merupakan kinerja pada proses tahapan dalam 

menghasilkan produk atau pelayanan. Kinerja pada level proses ini 

dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. 

c. Kinerja individu; merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat 

pegawai atau pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan 

pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta 

karakteristik individu.
20

 

3. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Kinerja tidak terjadi dengan sendirinya. Dengan kata lain, terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi kinerja. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Motivasi  

Motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung 

perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang 

optimal. Motivasi merupakan sesuatu yang membuat bertindak atau berperilaku 

dalam cara-cara tertentu.
21

  

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa motivasi merupakan 

kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, memelihara dan mendorong perilaku 

                                                             
20 Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM Teori, Dimensi dan 

Implementasi dalam Organisasi, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009), h. 9. 
21

 Ibid, h. 77. 



 

 

44 

manusia. Pemimpin perlu memahami orang-orang berperilaku tertentu agar dapat 

mempengaruhinya dalam bekerja sesuai dengan keinginan organisasi. 

Tujuan motivasi kerja pada hakekatnya pemberian motivasi kepada pegawai 

tersebut mempunyai yang dapat meningkatkan berbagai hal. Tujuan pemberian 

motivasi kerja pegawai adalah untuk:
22

 

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai. 

2. Meningkatkan tingkat kesejahtraan  

3. Mempertahankan kestabilan pegawai. 

4. Menciptakan suasana dan hubungan yang baik. 

5. Mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. 

Berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah bahwa di dalam setiap pemerintahan di 

perlukan motivasi kerja yang tinggi dari pada pegawainya apabila tidak 

tedapatnya motivasi kerja yang tinggi dari para pegawai dalam suatu 

pemerintahan maka akan sulit untuk mencapai tujuannya. 

b. Disiplin  

Disiplin dapat di lihat sebagai suatu yang besar manfaatnya, baik bagi 

kepentingan organisasi maupun bagi pegawai. Bagi organisasi di siplin akan 

menjamin terpeliharanya tata tertip dan kelancaran pelaksanaan tugar, sehingga di 

peroleh hasil yang optimal. Adapun bagi pegawai akan di peroleh suasana kerja 

yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat kerja dalam 

melaksanakan pekerjaanya. Demikian pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

                                                             
22

 Hasibun,Malayu, Manajemen Sumber Daya Manusia,Edisi revisi, Jakarta:PT Bumi 

Aksara 
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dalam penuh kesadaran serta dapat mengembangkan tenaga dan fikiranya 

semaksimal mungkin demi mewudkan tujuan orgamisasi.
23

 

Ada dua jenis disiplin yang sangat dominan yaitu: 

Disiplin dalam waktu 

Disiplin dalam hal kerja 

Di siplin dalam bekerja sangatlah penting sebab dengan kedisiplinan terebut di 

harapkan sebagian besar peraturan di taati oleh pegawai pekerja sesuai dengan 

prosedur dan sebagainya sehingga pekerjaan terselesaikan secara efektif dan 

efisien serta dapat meningkatkan produktivitasnya. Oleh karena itu bila pegawai 

tidak menggunakan aturan-aturan yang di tetapkan oleh pemerintah . maka 

tindakan disiplin merupakan langkah terakhir yang bisa di ambil terhadap seorang 

pegawai yang berformasi kerjanya di bawah standar. 

c. Kepuasan kerja.  

kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak 

menyokong diri pegawai yang  berhubungan dengan pekerjaannya maupun 

dengan kondisi dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan melibatkan 

aspek-aspek seperti upah, atau gaji yang diterima, kesempatan pengembangan 

karier, hubungan dengan pegawai lainnya, penempatan kerja, jenis pekerjaan, 

struktur organisasi perusahaan dan mutu pengawasan. Sedangkan perasaan yang 

berhubungan dengan dirinya, antara lain umur, kondisi kesehatan, kemampuan 

dan pendidikan.
24

 

                                                             
23 http://id.wikipedia.org/wiki/Disiplin Pegawai Negeri Sipil_publikdiakses pada tanggal 

24 Oktober 2016 
24

 Sudarwan Danim,Motivasi Kepemimpinan & Efektifitas kelompok (Jakarta:Rineka 

Cipta, 2012). 45. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik
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Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal yang bersifat individual. 

Setiap individu akan memiliki kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem 

nilai yang berlaku pada dirinya. Ini disebabkan adanya perbedaan pada 

masingmasing individu, semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang 

sesuai dengan keinginan individu tersebut maka semakin tinggi tingkat kepuasan 

yang dirasakannya, demikian pula sebaliknya. Kepuasan kerja sebagai 

sekumpulan perasaan, kepuasan kerja bersifat dinamis, dapat menurun dan timbul 

pada waktu dan tempat berbeda.  

Menurut Mangkunegara (2001), ada dua faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja, yaitu faktor yang ada pada diri pegawai dan faktor pekerjaannya. 

1. Faktor pegawai, yaitu kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, jenis 

kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, 

kepribadian, emosi, cara berpikir, persepsi dan sikap kerja 

2. Faktor pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat 

(golongan), kedudukan, mutu pengawasan, jaminan finansial, 

kesempatan promosi jabatan, interaksi sosial dan hubungan kerja..  

4. Penilaian Kinerja Pegawai. 

Penilaian kinerja pegawai adalah Suatu proses yang digunakan pemimpin  

untuk menentukan apakah seorang pegawai melakukan pekerjaannya sesuai 

dengan yang dimaksudkan.Penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistimatis 

dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan.  
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Penilaian kinerja pegawai pada umumnya memiliki dua fungsi sebagai 

berikut: 
25

 

a. Fungsi summative atau evaluative. Fungsi ini biasanya berhubungan 

dengan rencana pengambilan keputusan yang bersifat administratif. 

Sebagai contoh, hasil dari penilaian ini digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk meningkatkan gaji pegawai yang dinilai, memberikan 

penghargaan atau hukuman, promosi, dan mutasi pegawai. Dalam fungsi 

ini manajer berperan sebagai hakim yang siap memberikan vonis.  

b. Fungsi formative. Fungsi formative berkaitan dengan rencana untuk 

meningkatkan keterampilan pegawai dan memfasilitasi keinginan pegawai 

untuk meningkatkan kemampuan mereka. Salah satu maksudnya adalah 

untuk mengidentifikasi pelatihan yang dibutuhkan pegawai, pemimpin 

berperan sebagai konsultan yang siap untuk memberikan pengarahan dan 

pembinaan untuk kemajuan pegawai.  

5. Indikator Kinerja Pegawai 

Dimensi atau indikator kinerja merupakan aspek – aspek yang menjadi 

tolak ukur dalam menilai kinerja. Ukuran – ukuran dijadikan tolak ukur dalam 

menilai kinerja. Dimensi ataupun ukuran kinerja sangat diperlukan karena akan 

bermanfaat bagi banyak pihak. Adapun survey literature mengenai dimensi 

ataupun indikator yang menjadi indikator kinerja. 
26

 

                                                             
25

 ibid 
26

Op. Cit, Edi Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, h. 11. 
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Miner mengemukakan 4 dimensi yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam 

menilai kinerja, yaitu :
27

 

a. Kualitas, yaitu : tingkat kesalahan, kerusakan,kecermatan. 

b. Kuantitas,yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan  

c. Penggunaan waktu dalam bekerja, yaitu tingkat ketidak hadiran, 

keterlambatan waktu kerja efektif/jam kerja hilang 

d. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja 

Dari keempat dimensi kinerja di atas, dua hal terkait dengan aspek keluaran 

dan hasil pekerjaan, yaitu kualitas hasil, kuantitas keluaran,dan dua hal yang 

terkait aspek perilaku individu, yaitu penggunaan waktu dalam bekerja ( tingkat 

kepatuhan terhadap jam bekerja, disiplin) dan kerja sama. Dari 4 dimensi kinerja 

tersebut cenderung mengukur kinerja pada level individu. 

6. Hubungan Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Pegawai 

Gaya kepemimpinan pada dasarnya menekankan untuk menghargai tujuan 

individu sehingga nantinya para individu akan memiliki keyakinan bahwa kinerja 

aktual akan melampaui harapan kinerja mereka. Seorang pemimpin harus 

menerapkan gaya kepemimpinan untuk mengelola bawahannya, karena seorang 

pemimpin akan sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai 

tujuannya. Faktor kepemimpinan juga berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Jadi  

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat dan pengaruh antara gaya 

kepemimpinan dan kinerja pegawai. Jadi, hubungan antar gaya kepemimpinan 

dengan kinerja pegawai adalah: 

                                                             
27

  Ibid, h. 11-12 
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1. Pengaruh  Gaya Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja 

Gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap motivasi, 

sebab keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakan orang lain untuk 

mencapai suatu tujuan tergantung pada bagaimana pemimpin yang menciptakan 

motivasi di dalam diri dalam setiap pegawainya.
28

Pemimpin berusaha 

mempengaruhi memotivasi bawahanya agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan 

yang di harapkan pemimpin, memotivasi kerja yang tinggi dapat di dukung oleh 

gaya kepemimpinan yang tepat sehingga gaya kepemimpinan yang kurang tepat 

dalam penerapanya akan kurang memotivasi bawahanya dalam melakukan 

aktivitas-aktivitasnya. 

Tugas seorang pemimpin yang utama dalam pemerintahan memberikan 

sumbangan yang besar berupa tenaga dan fikiran terhadap pemerintahanya agar 

tujuan pemerintahanya dapat tercapai . tidak setiap orang dapat melaksanakan 

gaya kepemimpinan yang baik karena tugas-tugas dalam strategi kepemimpinan 

menuntut suatu tanggung jawab yang besar. 

Selain dari pada itu untuk menimbulkan motivasi kerja yang tinggi di 

butuhkan suatu tindakan yang dapat menumbukhan motivasi kerja pegawai pada 

suatu pemerintahan dan tindakan tersebut berasal dari pemimpin atau yang biasa 

di sebut gaya kepemimpinan sangatlah berpengaruh terhadap motivasi kerja 

pegawai untuk memenuhi kebutuhannya membutuhkan dukungan dari seorang 

pemimpin karena itu setiap pemimpin harus mengetahui secara jelas tentang apa 

                                                             
28 Sudarwan Danim, Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok,(Jakarta: Rineka 

Cipta, 2012), h. 18. 
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yang di butuhkan oleh pegawainya agar mereka bisa tercapainya tujuan bersama 

yaitu tujuan pegawai dalam mematuhi seorang pemimpin sangat besar dalam 

mengatur bawahan dan bekerja agar setiap pegawai melaksanakn tugas pekerjaan 

nya besar-besar menuju usaha-usaha keaarah peningkatan motivasi kerja. 

Motivasi merupakan sebuah keahlian dalam mengarahkan pegawai pada 

tujuan organisasi agar mau bekerja dan berusaha sehingga keinginan para pegawai 

dan tujuan organisasi dapat tercapai. Motivasi seseorang melakukan suatu 

pekerjaan karena adanya suatu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Kebutuhan 

ini dapat berupa kebutuhan ekonomis yaitu untuk memperoleh uang, sedangkan 

kebutuhan nonekonomis dapat diartikan sebagai kebutuhan untuk memperoleh 

penghargaan dan keinginan lebih maju. Dengan segala kebutuhan tersebut, 

seseorang dituntut untuk lebih giat dan aktif dalam bekerja, untuk mencapai hal 

ini diperlukan adanya motivasi dalam melakukan pekerjaan, karena dapat 

mendorong seseorang bekerja. Oleh karena itu jika pegawai yang mempunyai 

motivasi kerja yang tinggi biasanya mempunyai kinerja yang tinggi pula. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu faktor motivasi, dimana motivasi 

merupakan kondisi yang menggerakan seseorang berusaha untuk mencapai tujuan 

atau mencapai hasil yang diinginkan. Semakin kuat motivasi kerja, kinerja 

pegawai akan semakin tinggi. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan 

motivasi kerja pegawai akan memberikan peningkatan yang sangat berarti bagi 

peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya 
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2. Pengaruh  Gaya Kepemimpinan terhadap  Disiplin Kerja  

Disiplin kerja harus dimiliki setiap pegawai dan harus dibudayakan di 

kalangan pegawai agar bisa mendukung tercapainya tujuan organisasi karena 

merupakan wujud dari kepatuhan terhadap aturan kerja dan juga sebagai tanggung 

jawab. Pelaksanaan disiplin dengan dilandasi kesadaran dan keinsafan akan 

terciptanya suatu kondisi yang harmonis antara keinginan dan kenyataan. Untuk 

menciptakan kondisi yang harmonis tersebut terlebih dahulu harus diwujudkan 

keselarasan antara kewajiban dan hak pegawai. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

disiplin merupakan sikap kesetiaan dan ketaatan seseorang atau sekelompok orang 

terhadap peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang tercermin 

dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan. Hal demikian membuktikan bila 

kedisiplinan pegawai  memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai Jadi, 

hubungan gaya kepemimpinan dan kinerja pegawai terhadap disiplin kerja adalah 

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.  

3. Pengaruh  Gaya Kepemimpinan terhadap Semangat Kerja  

Kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu faktor yang 

menentukan atas berhasil tidaknya suatu organisasi. Sebab, kepemimpinan yang 

sukses menunjukkan bahwa pengelolaan suatu organisasi berhasil dilaksanakan 

dengan sukses pula. Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih 

dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan 

perilaku para anggota organisasi/bawahan. Hubungan pimpinan dan bawahan 

dapat diukur melalui penilaian pekerja terhadap gaya kepemimpinan para 
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pemimpin dalam mengarahkan dan membina para bawahannya untuk 

melaksanakan pekerjaan. 

Gaya kepemimpinan erat hubungannya dengan semangat kerja pegawai 

karena suatu pemimpin yang ingin meningkatkan semangat kerja pegawainya 

haruslah selalu berusaha memupuk dan mencari cara agar semangat kerja dapat 

tumbuh.semangat kerja adalah keadaan yang mencerminkan kondisi rohaniah atau 

perilaku untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik, serta lebih antusias 

dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal demikian membuktikan 

bila semangat pegawai memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai Jadi, 

hubungan gaya kepemimpinan dan kinerja pegawai terhadap semangat kerja 

adalah berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai  
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BAB III 

GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DAN PEGAWAI DI PEKON 

SINDANG PAGAR 

A. Sejarah Singkat Pekon Sindang Pagar 

Pada awalnya sindang pagar adalah hutan belantara, menurut informasi data 

dari penduduk pekon ini berasal dari pekon ranaan lama dan sebagaian lagi 

berasal dari minahasa tengah yaitu dari tolok, tompase, kawangkoan dan kiawa. 

Di beri nama Sindang Pagar karena masyarakat Pekon Sindang Pagar selalu 

memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat yang berbeda, masyarakat 

pekon sindang pagar di dominasi dengan masyarakat yang harmonis, aman, saling 

bergotong royong, giat bekerja dengan keseharianya yakni dengan bertani dan 

bercocok tanam demi untuk mencukupi keluarganya yang biasanya tampak dalam 

perilaku keseharian mereka. 

Dalam situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat di 

generalisasikan pada kehidupan masyarakat desa yang berbagai suku yang di 

dominasi dusun sindang satu suku semendo, talang ciamis suku sunda, talang 

bandung bawah suku sunda, talang bandung atas, selingkut ilir, selingkut ulu di 

dominasi oleh suku jawa. Namun demikian, adanya perubahan sosial religius dan 

perkembangan era informasi dan teknologi.
1
 

B. Letak Geografis dan Demografis Pekon Sindang Pagar  

1. Letak Geografis Pekon Sindang Pagar 

                                                             
1 Monografi Pekon Sindang Pagar, tahun 2014 
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Pekon sindang pagar merupakan salah satu dari lima pekon dan satu 

kelurahan ada di kecamatan sumberjaya. Pekon sindang pagar merupakan 

salah satu pekon yang jaraknya kurang dari 7 km dari ibu kota kecamatan. 

Luas wilayah pekon sindang pagar kurang lebih 2.250 Ha.  

Iklim pekon sindang pagar, secara umum sama sebagai mana wilayah 

lampung pada umumnya, yaitu kemarau dan penghujan. Namun untuk 

sindang pagar rata-rata musim penghujan lebih lama dari pada musim 

kemarau, untuk tanaman kopi, lada dan palawijaya. Musim penghujan 

merupakan faktor yang sangat penting karena dengan kondisi iklim yang 

sangat dingin apabila di guyur musim penghujan maka kopi dan lada akan 

gagal panen terkecuali palawijaya. Sedangkan pada musim kemarau di 

pekon sindang pagar kesulitan mengakses air bersih. Sehingga iklim yang 

tak menentu sangat berpengaruh dengan keberhasilan masyarakat petani 

kopi.
2
 

2. Letak Demografis Pekon Sindang Pagar 

Jumlah penduduk pekon sindang pagar saat ini 1.890 jiwa dan 544 

KK. Yang terbesar di tujuh pemangku, dengan rincian sebagai 

berikut:
3
 

 

 

 

 

                                                             
2
 Monografi Sindang Pagar, Tahun 2014 

3
 Dokumen Pekon Sindang Pagar 2014 
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Tabel 1 

Nama Pekon dan Jumlah Penduduk 

No  Nama Pekon  Jumlah Penduduk 

1 Sindang Satu 327 

2 Area jaya 158 

3 Talang Ciamis 243 

4 Talang bandung bawah 262 

5 Selingkut Ilir 360 

6 Selingkut Ulu 383 

7 Talang Bandung Bawah 287 

 Jumlah  2040 

 

C. Kondisi Sosial Ekonomi  dan BudayaPekon Sindang Pagara 

1. Kondisi Sosial Ekonomi 

Pekon sindang pagar merupakan salah satu pusat pertumbuhan 

ekonomi. Penduduk pekon sindang pagar mempunyai mata pencaharian 

beragam. Namun sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani. 

Pekon sindang pagar  memiliki prospek yang kuat untuk berkembang 

menjadi pekon yang berkembang. Analisis potensi pekon sindang pagar 

yang mendukungnya adalah sebagai berikut : (1) merupakan kawasan 

kehutanan dan perkebunan kopi yang subur dengan penghasilan 

perkebunan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk pekn. (2)  

memiliki penduduk dalam bidang pertanian, perkebunan dan perternakan 
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seperti kios-kios pupuk dan bibit unggulan dan kelompok tani yang 

terdidik. (3) memiliki industri rumah tangga sebagai pendukung usaha 

pekon, ini artinya bahwa pekon sindang pagar memiliki pertumbuhan dan 

perkembangan yang baik ke depan.  

Tabel 2 

Data bidang pertanian perkebunan dan kehutanan
4
 

Data bidang pertanian dan perkebunan 

No Uraian jumlah Keterangan 

1 Tanah Perkebunan Rakyat 1.250 Ha 

2 Sawah Irigasi teknis 20 Ha 

3 Sawah ½ Teknis
 

97 Ha 

4 Luas Tanaman Pangan 117 Ha 

5 Jumlah Kelompok Pertanian 12 Buah 

6 Luas Hutan Lindung 1.178 Ha 

7 Luas hutan Konservasi 1.097 Ha 

8 Luas Hutan Asli 81 Ha 

9 Luas Hutan Rakyat 100 Ha 

 

 

 

 

                                                             
4
 Dokumen pekon sindang Pagar 2014 
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Tabel 3 

Mata Pencaharian 

Petani Pedagang PNS Buruh Lain-lain 

930 16 6 232 676 

 

Potensi besar pekon sindang pagar ialah dalam bidang perkebunan yang 

didukung dengan adanya kelompok tani. Kelompok tani hasil binaan penyuluhan 

unit komoditi unggulan kopi adalah salah satu usaha pemerintah dalam 

memajukan usaha perkebunan di pekon sindang pagar. 

2. Keadaan Sosial Budaya Pekon Sindang Pagar 

Masyarakay pekon sindang pagar merupakan masyarakat yang harmonis, 

aman dan saling gotong royong, giat bekerja dengan keseharianya yakni dengan 

bertani dengan bercocok tanam guna mencukupi kebutuhannya keluarganya yang 

biasnya dengan prilaku seharan mereka. 

Sebagai karakteristik dapat di generalisasikan pada kehidupan masyarakat 

pekon berbagai suku yang di dominasi dusun sindang satu suku semendo, talang 

ciamis suku sunda, talang bandung bawah suku sunda, talang bandung atas, 

slingkut ilir, selingkut ulu di dominasi suku jawa. 

Salah satu ciri khas masyarakat sindang pagar yang di miliki yang hampir 

di seluruh dusun adalah gotong royong atau dalam masyarakat jawa lebih di kenal 

dengan istilah “sambatan”. Uniknya tanpa harus dimintai pertolongan, serta 
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merta mereka akan “nyengkuyung” atau bahu membahu meringankan beban 

tetangganya yang sedang punya “gawe” atau hajatan. Mereka tidak 

memperhitungkan kerugian materil yang di keluarkan untuk membantu orang lain. 

Prinsip mereka “ rugi sathak,bathi sanak” yang kurang lebih artinya lebih baik 

kehilangan materi tetapi mendapat keuntungan bertambah saudara. 

Masyarakat pekon sindang pagar di kenal sangat religius artinya dalam 

keseharian mereka taat menjalankan ibadah agamanya. Secara kolektif mereka 

juga mengaktualisasikan diri kedalam kegiatan budaya yang 

bernuansakeagamaan. Misalnya tahlilan, rajaban, jum’at kliwonan, pengajian 

yasinan bapak-bapak setiap malam jum’at dan pengajian ibu-ibu rutin setiap 

jum’at dan lain-lain. 

D. Kepemimpinan Pekon Sindang Pagar 

Gaya kepemimpinan sopian selaku kepala pekon sindang pagar beliau 

merupakan pemimpin yang sudah menjabat selama 2 tahun dalam 

kepemimpinanya beliau  menerapkan sikap terbuka, loyalitas yang aktif sangat 

dekat  baik itu dengan bawahan maupun terhadap masyarakat pekon baik itu di 

kantor pekon maupun di lapangan terlihat dalam kegiatan seperti gotong royong 

beliau selalu mengarahkan terhadap bawahanya dan bawahanya menyampaikan 

dengan masyarakat setempat dan bersosialisasi terhadap masyarakat setempat, 

dengan karekteria masyarakat yang selalu siap siaga dalam kegiatan gunan 

membangun pekonnya untuk menjadi pekon yang bisa menyejahterakan 

mesyarakatnya. 
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Pekon sindang pagar yang di dominasi sebagian besar oleh seorang petani 

kepala pekon selalu memberikan pengarahan kepada masyarakat yang awam 

dalam melakukan pengolahan hasil bumi pertanian yakni dalam sebuah 

perkumpulan di pekon setiap taunya mengadakan pertemuan dengan para pakar-

pakar atau ahli-ahli di bdang pertanian. Dalam hubungan ini, keberhasilan 

kepemimpinan di suatu daerah sebenarnya akan lebih banyak di tentukan oleh 

faktor-faktor situasi seperti karakteristik masyarakat yang di pimpin, pekerjaan, 

kebudayaan setempat, keperibadian kelompok, dan bahkan waktu yang di miliki 

oleh pemimpin, kepemimpinan serta kekuasaan memiliki keterkaitan yang tak 

dapat di pisahkan karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasrkan suka 

satu sama lainnya tetapi banyak faktor. 

Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang 

tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang di gunakan, apakah itu 

kepribadianya, keterampilanya, bakat, sifat-sifatnya atau kewenangannya yang di 

miliki yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya 

kepemimpinan yang akan di terapkan. Gaya kepemimpinan kepala pekon sindang 

pagar merupakan kepamampuan atau cara kerja pemerintah pekon yakni dalam 

menerapkan prinsip partisipasi, prinsip koprasi, hubungan manusia yang akrab, 

prinsip kepleksibelan organisasi atau tata kerja, prinsip kreatifitas. Gaya 

kepemimpinan kepala pekon sindang pagar bagaiman meningkatkan kinerja 

pegawai dan seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan kepal pekon terhadap 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun pekon sindang pagar untuk 

lebih berkembang. 
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E. Organisasi Pemerintahan Pekon Sindang Pagar 

Pekon sindang pagar terdiri dari 7 dusun tiap-tiap dusun di pimpin oleh 

seorang kepala dusun. Kepala dusun di pilih langsung oleh penduduk dusun 

tersebut. Pengangkatanya di tetapkan oleh oleh keputusan peratin. Masa jabatan 

kepala dusun 5 tahun dan setelah itu dipilih kembali dan untuk menjadi kepala 

dusun berpendidikan tamatan minimal SLTA yang merupakan persyaratan untuk 

pencalonan kepala dusun. Peratin sebagai kepala pemerintahan di pekon sindang 

pagar dalam menjalankan pemerintahan di bantu oleh juru tulis ( JULTUL) dan 5 

urusan. 

Tingkat pendidikan sangat memungkinkan kompentensi yang di miliki 

oleh aparatur pekon. Tingkat pendidikan dari 21 orang aparatur pekon sindang 

pagar yang berpendidikan tingkat sarjana sebesar 10%, berpendidikan hingga 

SLTA sebanyak 44%,berpendidikan hingga SMP sebanyak 22%, dan 

berpendidikan tingkat SD sebanyak 24%, berdasarkan data tersebut tingkat 

pendidikan SD-SMP lebih banyak pada aparatur pekon sindang pagar. Selain itu 

tingkat pendidikan merupakan faktor penentu keberhasilan pemerintah pekon 

sindang pagar. Tingginya wawasan serta kemampuan intelektual pemerintahan 

pekon, dapat menjadi salah satu poin guna terciptanya pengelolaan yang 

maksimal, Artinya dengan tingkat pendidikan tersebut mengakibatkan minimnya 

kontribusi yang di berikan. 

Sedangkan aparat pemerintah pekon di pilih oleh kepala pekon dari 

anggota masyarakat yang di anggap cukup mampu menjalankan tugas yang di 
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amanahkan kepadanya. Adapun pemerintahan pekon sindang pagar memiliki 

stuktur organisasi pemerintahan sebagai berikut:
5
 

  

                                                             
5 Kantor Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, Tahun 2014 
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Gambar 4 : Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon Sindang Pagar
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1. Lembaga Himpunan Pekon 

pekon sindang pagar biasanya menyebut Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dengan sebutan LHP. Lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokkratis. 

LHP sebagai satu-satunya lembag perwakilan yang berfungsi sebagai 

saluran aspirasi utama warga pekon sindang pagar tidak hanya berfungsi 

sebagai badan legislasi, melainkan sebagai arsitek perubahan dan 

pembangunan pekon. 

LHP memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan 

pekon khusus dalam membuat keputusan pekon begitupun terkait dengan 

keputusan dan pekon. Fungsi LHP dalam pengelokasian dana pekon 

sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan 

pembangunan pekon.pengawasan yang di jalankan LHP terhadap 

pemakaian anggaran pekon dengan melihat rencana awal program dengan 

realisasi pelaksanaanya. 

Kesesuaian antara program dengan realisasi program pelaksanaanya 

serta besarnya dana yang di gunakan dalam pembiayaan adalah ukuran 

yang dijadikan patokan LHP dalam melakukan pengawasanya.seluruh 

anggota LHP yang berjumlah 8 orang yang terdiri dari 1orang  ketua, 1 
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orang wakil, 1 orang sekertaris, 5 orang anggota. Struktur Organisasi LHP 

Pekon Sindang Pagar sebagai berikut:
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kepala Pekon 

Kepala Pekon di pilih langsung oleh penduduk pekon sindang pagar 

dari calon yang memenuhi syarat. Kepala pekon memimpin 

penyelenggaraan pemerintahan pekon berdasarkan kebijaksanaan yang 

di tetapkan bersama LHP, dalam menjalankan tugas dan kewajibanya 

kepala pekon bertanggung jawab kepada rakyat melalui LHP dan 

menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada bupati dengan 

tembusan kepada camat. 

                                                             
6 Kantor Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, Tahun 2014 
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3. Perangkat Pekon 

a. Sekertaris Pekon 

Sekertaris Pekon adalah unsur staf yang di pimpin oleh 

seorang sekertaris pekon dan bertanggung jawab kepada kepala 

pekon. Dalam rangka membantu kepala pekon di bidang 

administrasi dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan 

pemerintah, melaksanakan pembangunan, pembinaan di 

kemasyarakatan, pembinaan admisistrasi serta memberikan 

pelayanan teknis maupun admisistratif kepada masyarakat dan 

instansi lainya di tingkat pekon. 

Sekertaris mempunyai fungsi yaitu: 

1) Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan 

evaluasi 

2) Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian 

3) Pengelolaan urusan keuangan.. 

b. Ketua urusan umum  

Ketua urusan umum mempunyai tugas: 

1) Melaksankan pengelolaan dan pelaporan administrasi 

umum 

2) Melakukan tugas lain dari atasan. 

c. Ketua usrusan keuangan 

Ketua urusan keuangan mempunyai tugas: 
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1) Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan 

meliputi urusan penyusunan anggaran pekon . 

2) Menyusun pembukuan, bertanggung jawaban keuangan dan 

pelaporannya. 

3) Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan. 

d. Seksi pemerintahan 

Seksi pemerintahan adalah unsur pelaksanaan pemerintahan 

pekon di bidang penyelenggaraan pemerintahan di pmpin oleh 

kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala pekon melalui 

sekertaris pekon. Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembnaan 

penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan pekon, 

pembinaan administrasi pemerintahan pekon, membantu 

pelaksanaan pemilu, pembinaan organisasi, politik. 

e. Seksi pembangunan. 

Seksi pembangunan adalah unsur pelaksanan pemerintah 

pekon di bidang pembangunan. Seksi pembangunan di pimpin oleh 

seorang kepala seksi pembangunan yang bertanggung jawab 

kepada kepala pekon melalui sekertaris, serta mempunyai tugas 

pokok menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang 

pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat, 

pemberdayaan masyarakat desa. 

f. Seksi pemberdayaan. 
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Seksi pemberdayaan di pimpin oleh seorang kepala seksi 

yang bertanggung jawab kepada kepala pekon melalui sekertaris 

pekon. Seksi pemberdayaan mempunyai tugas pokok menyiapkan 

bahan koordinasi kegiatan dan penyusunan program pembinaan 

pelayanan dan bantuan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda dn 

olahraga, keagamaan serta pemberdayaan. 

g. Kepala Dusun 

Ketua pemangku atau dusun ini sama tugasnya dengan kepala 

pekon yaitu menjalankan pemerintahan yang ada di pemangku atau 

dusunnya dalam sebuah rencana pembangunan, anggaran sehingga 

bisa juga berperan sebagai pengawas.Pekon sindang pagar 

memiliki 7 kepala dusun. 

Pemerintah pekon beserta aparatnya adalah sebagai administrator 

penyelenggaraan utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah 

kekuasaanya. Suatu unit pemerintahan di perlukan aparat pekon yang benar-benar 

mampu dan dapat bekerja sama dalam melaksanakan tugasnya yang menjadi 

tanggungjawabnya. Keberadaan aparat pekon yang juga di serahi tugas 

menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai pemerintahan yang paling 

mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahny. 

Pemerintahan pekon dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari semakin di tuntut 

adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna melancarkan pelaksanaan 

tugas pemerintahan di pekon sindang pagar 



BAB IV 

ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA PEKON 

DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI 

A. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Pekon dalam Meningkatkan 

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. Keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan 

maupun berbagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu, sangat tergantung 

pada efektivitas kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang 

bersangkutan. 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. 

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 



 66 

minat yang besar terhadap pekerjaanya. Atas dasar inilah selama perhatian 

pemimpin diarahkan kepada bawahannya, maka kinerja pegawainya akan tinggi. 

Hasil penelitian dan pembahasan Gaya Kepemimpinan Kepala Pekon dalam 

meningkatkan Kinerja Pegawai di Pekon Sindang Pagar kecamatan Sumberjaya 

Kabupaten Lampung Barat. Mengenai bentuk kerja sama yang di lakukan dalam 

meningkatkan kinerja pegawai yang mengarah pada kinerja pegawai sebagaimana 

yang di kemukakan pada pembahasan awal perlu mendapat perhatian yang lebih, 

karena upaya meningkatkan kinerja pegawai dampak memberikan dampak positif 

bagi pekon sindang pagar  lebih berkembang dan juga berpengaruh terhadap 

kesejahteraan masyarakat. 

Seiring dengan upaya dan usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu 

kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan konsep 

pengembangan sumber daya manusia. Kedudukan yang strategis di miliki kepala 

pekon sebagai unsur pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon 

merupakan titik sentral dan diminator atau yang menimbulkan (menjadikan) 

jalanya seluruh kegiatan pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan pekon. 

Seorang kepala pekon selaku pimpinan tertinggi di pekon harus bisa benar-

benar dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin 

di pekon sindang pagar. Untuk itu, kepala pekon harus mampu dan bisa 

meningkatkan kinerja pegawainya melalui cara memotivasi pegawainya sehingga 

para pegawainya memiliki motivasi kerja. 
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Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di bab-bab sebelumnya maka peneliti 

berusaha memfokuskan penelitian secara spesifik berkaitan tentanggaya 

kepemimpinan kepala pekon dalam meningkatkan kinerja pegawai yakni: 

1. Pengaruh  Gaya Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja 

Bentuk motivasi yang di berikan oleh kepala pekon memberikan 

dorongan dan menyerahkan sepenuhnya tugas-tugas kepada bawahanya 

untuk di lakasanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Akhirnya yang 

perlu di pahami bahwa pemahaman dan kesadaran mengurus pentingnya 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dalam menjalankan 

organisasinya. 

Motivasi merupakan salah satu faktor terpenting yang harus di 

perhatikan oleh pemimpin sebab menyangkut masalah para pegawai untuk 

berusaha lebih baik guna mencapai tujuannya, maka dari itu di dalam 

suatu pemerintahan harus tercipta suatu komunikasi kerja yang baik antar 

pemimpin dan bawahan agar tercipta hubungan kerja yang baik. Dengan 

meningkatkan semangat kerja para pegawai di harapkan akan tercipta 

kenerja yang lebih baik.  

Gaya kepemimpinan kepala pekon sindang pagar akan 

berpengaruh terhadap kelancaran program kerja yang ada di pekon sindang 

pagar. Jika dalam penerapan kepemimpinanya dapat di mengerti dan 

memahami keinginan serta kebutuhan bawahanya sehingga dengan gaya 

kepemimpinanya tersebut dapat di gunakan untuk mempengaruhi 

bawahanya dari berbagai hal. 
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Berdasarkan wawancara yang di lakukan terhadap kasi 

pemerintahan pekon sindang pagarbeliau mengatakan “ kepal pekon 

memberi teladan yang baik bagi bawahanya dan bagi masyarakatnya yaitu 

tidak membeda-bedakan semua bawahanya maupun masyarakatnyayang 

membutuhkanya dan juga beliau memiliki semangat kerja yang tinggi dan 

memberikan semangat kerja kepada bawahanya. Beliau selalu mengawal 

program pemerintahan yang akan di laksanakan di pekon.
1
 

Jadi dengan adanya keteladanan, pembinaan , semangat kerja dari 

kepala pekon sebagai pemimpin di pekon sindang pagar aktivitas untuk 

memberikan motivasi dan semangat kerja kepada bawahanya serta 

masyarakatnya merupakan unsur yang sangat penting tujuanya adalah agar 

bawahanya dan masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus di kerjakan 

serta timbul kemauan dan semangat kerja yang tinggi ntuk mengerjakan 

sesuatu sesuai kehendak kepala pekon dalam rangka mencapai 

kesejahteraan bersama 

2. Pengaruh  Gaya Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja 

Gaya Kepemimpinan Kepala Pekon Dalam Meningkatkan Kinerja 

Pegawai di Pekon Sindang Pagar kecamatan Sumberjaya Kabupaten 

lampung Barat. Kepemimpinan Kepala Pekon Dalam Meningkatkan 

Kinerja Pegawai  adalah kemampuan yang di miliki oleh seorang 

pemimpin dalam hal ini adalah Kepala Pekon dalam mempengaruhi 

perilaku manusia sebagai aktor intelektual yang menjadi panutan di segala 

                                                             
1
 Nanang , Kasi Pemerintahan Pekon Sindang Pagar, Wawancara, Tanggal  15 November 

2016 
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bidang bagi masyarakat yang dipimpinnya untuk menghasilkan kerja 

secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.  

Kepala Pekon mempunyai tugas dan kewajiban memimpin, 

membina, membimbing, pengendalian, pengawasan dan evaluasi serta 

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam perumusan dan penyusunan 

perencanaan pemberian pelayanan umum pemerintahan Pekon meliputi 

kegiatan kesekretariatan, penyelenggaraan pemerintahan, kesejahteraan 

rakyat, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, 

ekonomi dan pembangunan berdasarkan ruang lingkup tugas dan tanggung 

jawab yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah 

Salah satu cara yang penting untuk dapat meningkatkan kierja 

pegawainya di pekon sindang pagar yaitu dengan kepemimpinan kepala 

pekon dalam memotivasi, mengerakan partisipasi aktif masyarakat dalam 

rangka mencapai tujuan pembangunan pekon sindang pagar. Dalam hal ini 

tugas kepala pekon dapat berfungsi sebagai pemotivator dan motor 

penggerak dalam membangkitkan semangat bawahanya ataupun 

masyarakatnya. Kepala pekon menjalankan tugasnya sehari dapat di 

katakan sebagai pemimpin formal, yaitu pemimpin formal yang 

melakukan komunikasi dan pembinaan kepada bawahanya dan kepada 

masyarakatnya yang berada di pekon, merupakan tugas sebagai pemimpin 

di pekon sindang pagar. 
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Upaya pemberdayaan dapat di lakukan untuk meningkatkan 

efesiensi dan efektifitas kerja pegawai dalam melaksanakan kinerja dan 

tugas pokoknya. Fungsi organisasi adalah melalui pembinaan disiplin. Hal 

ini di maksudkan agar para pegawainya dalam melaksanakan tugas sehari-

harinya senantiasa penuh dan taat pada berbagai ketentuan yang berlaku 

dan menentukan prestasi kerja yang tinggi. 

Usaha untuk meningkatkan kualitas kerja melalui pembinaan 

disiplin di perlukan suatu pedoman atau kerangka yang memuat dengan 

jelas metode dan prosedur pembinaan serta tujuan setiap bentuk pegawai 

yang bermental berdaya guna, berhasil guna dan sadar akan tanggung 

jawab dalam melaksanakan dan menjelaskan tugas-tugas pemerintahan 

dan pembangunan. 

Adapun bentuk penerapan disiplin pegawai adalah pembinaan 

disiplin waktu, kerja, sebab dengan ketepatan pada jam masuk kantor 

sangat erat kaitanya dengan disiplin lainya. Menurut pengamatan peneliti 

bahwa penerapan disiplin waktu jam kerja pada dasarnya belum di 

laksanakan dengan baik. Pelanggaran waktu bagi aparat pemerintahan 

pekon sindang pagar sering terjadi. Dari hasil wawancara dengan kepala 

pekon beliau mengatakan “ tingkat kedisiplinan aparat pemerintahan 

sindang pagar memang masih tergolong rendah, seringnya beberapa aparat 

terlambat datang ke kantor dan terkadang pulang lebih awal dengan 

berbagai alasan. Saya sebagai kepala pekon akan terus  memberi 
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pembinaan tentang disiplin terhadap aparat pemerintahan yang ada di 

sindang pagar.
2
 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu aparat pekon yang 

menjabat sebagai LHP beliau menyampaikan bahwa “ kepala pekon 

sindang pagar adalah kepala pekon yang aktif dan disiplin dan juga 

memberikan teladan yang baik bagi pegawainya yaitu dengan tidak 

membeda-bedakan semua pegawainya
3
. 

3. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Semangat Kerja  

Semangat merupakan salah satu faktor terpenting yang harus di 

perhatikan oleh pemimpin sebab menyangkut masalah para pegawai untuk 

berusaha lebih baik guna mencapai tujuannya, maka dari itu di dalam 

suatu pemerintahan harus tercipta suatu komunikasi kerja yang baik antar 

pemimpin dan bawahan agar tercipta hubungan kerja yang baik. Dengan 

meningkatkan semangat kerja para pegawai di harapkan akan tercipta 

kenerja yang lebih baik.  

Gaya kepemimpinan kepala pekon sindang pagar akan 

berpengaruh terhadap kelancaran program kerja yang ada di pekon sindang 

pagar. Jika dalam penerapan kepemimpinanya dapat di mengerti dan 

memahami keinginan serta kebutuhan bawahanya sehingga dengan gaya 

kepemimpinanya tersebut dapat di gunakan untuk mempengaruhi 

bawahanya dari berbagai hal. 

                                                             
2
 Supian, Kepala Pekon Sindang Pagar, Wawancara, Tanggal 14 November 2016 

3
 Yogi Santoso, Ketua LHP Sindang Pagar, Wawancara,Tanggal 14 November 2016 
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Berdasarkan wawancara yang di lakukan terhadap kasi 

pemerintahan pekon sindang pagarbeliau mengatakan “ kepal pekon 

memberi teladan yang baik bagi bawahanya dan bagi masyarakatnya yaitu 

tidak membeda-bedakan semua bawahanya maupun masyarakatnyayang 

membutuhkanya dan juga beliau memiliki semangat kerja yang tinggi dan 

memberikan semangat kerja kepada bawahanya. Beliau selalu mengawal 

program pemerintahan yang akan di laksanakan di pekon.
4
 

Jadi dengan adanya keteladanan, pembinaan , semangat kerja dari 

kepala pekon sebagai pemimpin di pekon sindang pagar aktivitas untuk 

memberikan semangat kerja kepada bawahanya serta masyarakatnya 

merupakan unsur yang sangat penting tujuanya adalah agar bawahanya 

dan masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus di kerjakan serta timbul 

kemauan dan semangat kerja yang tinggi ntuk mengerjakan sesuatu sesuai 

kehendak kepala pekon dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama 

B. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Meningkatkan Kinerja 

Pegawai Pekon Sindang Pagar  

Berdasarkan dari berbagai uraian dan analisa di atas mengenai gaya 

kepemimpinan kepala pekon dalam kinerja pagawai tidak terlepas dari 

berbagai kendala maupun tantangan, kendala itu meliputi rendahnya 

kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah pekon, serta kurangnya 

sarana dan prasarana berupa teknologi komputer, alat-alat bantu lainya 
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 Nanang , Kasi Pemerintahan Pekon Sindang Pagar, Wawancara, Tanggal  15 November 

2016 
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yang di pakai untuk memperlancar pelayanan demi perkembangan pekon 

sindang pagar. 

Selain itu dari pengamatan peneliti selama melakukan penelitian 

terlihat bahwa aparat pekon sindang pagar kurang efektif dalam 

melaksanakan kinerja dan tugas-tugas sehari- hari. Bahkan cenderung 

tidak efekti. Hal itu terrlihat dari tugas yang telah di berikan dari kepala 

pekon bahkan terlihat dari kehadiran aparat pada setiap jam kerja sangat 

terbatas. Peneliti mewawancarai dengan sekertaris pekon sindang pagar 

mengenai masalah tersebut beliau mengatakan “ memang tingkat kinerja 

aparat pemerintah pekon sindang pagar kurang efektifnya pelayanan yang 

ada di karenakan sarana dan fasilitas belum memadai” 
5
 

Dengan beberapa kendala tersebut, jelas akan mempengaruhi 

kinerja aparat pemerintah pekon. Walaupun demikian, terdapat pula 

beberapa hal yang mendukung gaya kepemimpinan kepala pekon dalam 

kinerja pegawai. Hal yang mendukung tersebut yaitu kerja sama antar 

aparat pemerintah pekon  dengan kepala pekon. 

Untuk melaksanakan tugasnya, kepala pekon membutuhkan 

fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas 

atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang 

akan di laksanakan, dimana salah satu faktor itu adalah tersedianya kantor 

pekon dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan pekon dan 
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 Saiful Ahmad Darojad, Sekertaris Pekon Sindang Pagar, Wawancara, Tanggal 17 

November 2016 
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sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, 

pencatatan dan berbagai kegiatan lainya.  

Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana sangat mengambat 

kinerja pemerintahan. Sesuai dengan pengamatan penulis, di pekon 

sindang pagar masih sangat di butuhkan fasilitas komputer, alat-alat 

lainya, seperti sekarang di kantor hanya ada satu unit komputer yang di 

tempatkan di ruangan kepala pekon dan ini berdampak kurang efesinya 

pelayanan administrasi. Terkadang kalau di perlukan untuk mencetak, 

aparat harus mencetak(print) di luar.  

Dari data di atas dapat di lihat bahwa fasilitas atau peralatan yang 

kurang Memadai akan menjadi hambatan untuk memajukan pekon sindang 

pagar. Selanjutnya dalam pengamatan peneliti mengenai aparatur 

pemerintah pekon sindang pagar tercatat berjumlah 21 orang. Dari jumlah 

ini diketahui masih ada sekitar 5 orang yang berpendidikan terakhir adalah 

tamatan SMP.  

Aparatur pemerintah pekon sebagai pelaksana pemerintahan di 

wilayah pekon sindang pagar baik secara kualitas maupun kuantitas perlu 

mendapat perhatian khusus. Perlakuan khusus tersebut terutama terletak 

pada kualitas aparatur, karena berpengaruh kepada pelaksanan tugas pokok 

dan fungsi terutama dalam hal pelayanan masyarakat. Mengingat begitu 

banyaknya jenis pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pekon, maka 

meningkatkan kualitas aparat pekon perlu mendapat an pelaksanaan 
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pelayanan terperhatian yang serius guna kelancaran pelaksanaan pelayanan 

tersebut. 

Hal tersebut senada dengan yang di ungkapkan oleh sekertaris 

pemerintah pekon sindang pagar mengatkan bahwa “ rendahnya kualitas 

sumber daya manusia aparatur di pekon sindang pagar yang masih ada dari 

tamatan SMP, kami akui bahwa dapat menghambatnya pelayanan. Oleh 

karena itu kami sudah menyarankan agar aparat yang masih lulusan SMP 

untuk melanjutkan studynya, selain itu rendahnya kualitas aparat maka 

akan berpengaruh juga pada tehambatnya pelayanan yang di berikan 

kepada masyarakat, misalnya jika tidak ada yang dapat mengoprasikan 

komputer maka waktu pelayanan akan lama”
6
 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa di pekon 

sindang pagar ini kualitas pendidikan aparat masih ada relatif rendah. 

Karena dari keseluruhan aparat yang berjumlah 21 orang masih ada yang 

tingkay jenjang pendidikan terakhir SMP sederajat sehingga akan 

berpengaruh kepada kecakapan aparat dalam melakukan pekerjaan. 

Dengan relatif rendahnya pendidikan aparat, maka pengetahuanya pun 

akan menjadi sedikit. Sehingga dapat berakibat pula terhambatnya 

pelayanan karena pengetahuan masih minim yang di miliki oleh aparat 

tersebut. 

Dengan beberapa kendala tersebut, jelas akan mempengaruhi 

kinerja aparat pemerintah pekon. Walaupun demikian, terdapat pula 
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beberapa hal yang mendukung gaya kepemimpinan kepala pekon dalam 

kinerja pegawai. Hal yang mendukung tersebut yaitu kerja sama antar 

aparat pemerintah pekon dengan kepala pekon dan bentuk motivasi yang 

di berikan oleh kepala pekon adalah memberikan dorongan dan 

menyerahkan sepenuhnya tugas-tugas kepada bawahanya untuk di 

laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Akhirnya yang perlu di 

pahami bahwa pemahaman dan kesadaran mengurus pentingnya 

akuntabilitas kinerja intansi pemerintahan membutuhkan komitmen dari 

seluruh pihak terkait terutama pemerintahan dalam menjalankan 

organisasinya. 

Gaya kepala pekon dalam kinerja pegawai dengan menetapkan 

tujuan-tujuan yang baik yang telah di sepakati secara bersama dengan 

menyertakan para pengikut dalam pengambilan keputusan terakhir, 

selanjutnya juga mengidentifikasi tujuan dan kerap kali memberikan 

petunjuk yang di berikan yang diperlukan bagi para pengikutnya untuk 

melakukan setiap tindakan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. 

Setiap aparat pekon masing-masing harus mengetahui kendala apa, 

hasil apa, maslah apa, yang kira-kira bisa di selesaikan dan dilakukan oleh 

kepala pekon dalam kaitanya untuk menggerakan pekonnya agar lebih 

maju dan lebih menyejahterakan masyarakatnya setelah peneliti 

melakukan analisis terhadap gaya kepemimpinan kepala pekon dapat di 

lihat bahwa kepemimpinan kepala pekon sindang pagar telah menerapkan 
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sikap yang demokratis terhadap aparatur pemerintah dan masyarakatnya 

untuk meningkatkan nilai kesejahteraan dan kemajuan pekon. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai Gaya Kepemimpinan 

Kepala Pekon  Sindang Pagar dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai maka dapat 

di kemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan Supian  dapat terlihat dengan  melaksanakan pengawasan  

terhadap pegawai yang disesuaikan dengan  tugas pokok dan fungsi dari 

masing-masing seksi yang ada di pekon sindang  pagar kecamatan 

sumberjaya  kabupaten lampung barat. Selain itu, beliau juga memberikan 

motivasi dan semangat kerja kepada pegawainya dan selalu mengingatkan 

selalu berkoordinasi dengan sesama pegawai yang ada di pekon sindang 

pagar. Kepemimpinan kepala pekon dalam indikator tanggung jawab 

sudah dilaksanakan dengan baik,dalam kepemimpinannya untuk 

meningkatkan  kinerja pegawai, kepala pekon mempertanggung jawabkan 

semua yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

pimpinan kepala pekon yang dibantu oleh para pegawainya. Secara 

langsung Kepala pekon bertanggung jawab terhadap camat. Apapun yang 

terjadi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawainya, kepala pekon  

selalu menjadi penanggungjawab yang baik. 

2. Faktor pendukung dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah 

memberikan motivasi dan kerja sama antar aparat pemerintah dengan 

kepala pekon. Faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran pegawai 
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dan kurang lengkapnya sarana dan prasarana sumber daya aparatur yang 

kurang tidaknya adanya riwerd atau hadiah yang di berikan oleh kepala 

pekon terhadap pegawai yang kinerjanya baik. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas, sebagai penutup 

dalam skripsi ini diajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Pekon Sindang Pagar, hendaknya lebih memperhatikan 

kebutuhan pegawainya dan mempertahankan sikap di dalam memberikan 

arahan dan masukan kepada pegawai supaya berjalan lancar dan mudah di 

mengerti oleh pegawai 

2. Pegawai pekon sindang pagar lebih meningkatkan kinerjanya seperti 

melaksanakan tugas pemerintahan yang telah di berikan pemimpin tepat 

pada waktunya yang telah di tentukan dan kewajiban melayani 

masyarakat, para pegawai pekon sindang pagar merupakan wujud dari 

sistem pelayanan publik sebagai pelayanan kepada masyarakat di wilayah 

pekon sindang pagar lebih memiliki sikap kepercayaan pada sistem 

pemerintahan yang berada di kecamatan pekon sindang pagar. 

3. Bagi para peneliti yang berminat melanjutkan penelitian ini diharapkan 

untuk lebih menyempurnakan yaitu dengan memperluas variabel yang 

akan diteliti, misalnya tentang kepemimpinan atau tentang kinerja. 
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