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Abstract : The purpose of this study was to determine the effect of leadership style
and work Motivation on officer performance. It is expected that officer as public
steward and represent part of construction in area to education specially education
mount the elementary school can reach the target which have been specified with.
The method used is multiple linear regression analysis to determine the effect of
leadership style variable (X1) and work Motivation variable (X2) on the
performance variable (Y). Research conducted on 11 officer of UPT Dinas
Pendidikan Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur and performed for
4 (four) months. The results of this study showed that leadership style and work
motivation variables affect the performance of officer and leadership style
variable the dominant influence on the performance officer of UPT Dinas
Pendidikan Kecamatan Raren Batuah.
Keywords: Leadership, Work Environment, Performance.
Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya
kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian
diharapkan agar pegawai sebagai pelayan publik dan merupakan bagian
pembinaan di bidang kependidikan khususnya pendidikan tingkat sekolah dasar
dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Metode penelitian yang
digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh
variabel Gaya kepemimpinan (X1) dan variabel motivasi kerja (X2) terhadap
variabel kinerja (Y). Penelitian dilakukan terhadap 11 orang pegawai Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito
Timur, dan dilakukan selama bulan April sampai Juli. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel Gaya kepemimpinan dan motivasi kerja
mempengaruhi kinerja pegawai, dan variabel yang dominan pengaruhnya adalah
gaya kepemimpinan.
Kata Kunci : Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Kinerja.

Latar Belakang
Persoalan
kepemimpinan
selalu
memberikan kesan yang menarik, Literaturliteratur tentang kepemimpinan senantiasa
memberikan penjelasan bagaimana menjadi
pemimpin yang baik, sikap dan gaya yang
sesuai dengan situasi kepemimpinan, dan
syarat-syarat pemimpin yang baik. Suatu
organisasi akan berhasil atau bahkan gagal

sebagian
besar
ditentukan
oleh
kepemimpinan. Suatu ungkapan yang mulia
mengatakan bahwa pemimpinlah yang
bertanggung
jawab
atas
kegagalan
pelaksanaan suatu pekerjaan. Hal ini
menunjukan bahwa suatu ungkapan yang
mendudukan posisi pemimpin dalam suatu
organisasi pada posisi yang terpenting.
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Demikian juga pemimpin dimanapun
letaknya akan selalu mempunyai beban untuk
mempertanggung jawabkan kepemimpinannya. Membicarakan kepemimpinan memang
menarik, dan dapat dimulai dari sudut mana
saja ia akan diteropong. Dari waktu kewaktu
kepemimpinan menjadi perhatian manusia.
Ada yang berpendapat bahwa kepemimpinan
sama tuanya dengan sejarah manusia.
Kepemimpinan dibutuhkan oleh manusia,
karena adanya suatu keterbatasan dan
kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia.
Mendalami
masalah
kepemimpinan
sebenarnya ada dua pendapat yang saling
tarik menarik, yaitu antara apakah pemimpin
itu dilahirkan atau pemimpin itu dibentuk
dan ditempa. Pandangan pertama, berkisar
pada pendapat bahwa seorang hanya akan
menjadi pemimpin yang efektif karena ia
dilahirkan
dengan
bakat-bakat
kepemimpinan. Sedangkan pendapat kedua,
berkisar pada pendapat yang mengatakan
bahwa efektifitas kepemimpinan sesorang
dapat dibentuk dan ditempa.Sehingga
diantara para ahli muncul pendikotomian
pandangan tentang asal usul pemimpin.
Paradigma ilmiah yang paling dapat
dipertanggung jawabkan adalah yang
terdapat diantara kedua pandangan itu.
Keberhasilan maupun kegagalan dari
suatu organisasi, apakah perusahaan,
lembaga pemerintah, atau organisasi sosial
lainnya akan selalu dikaitkan dengan
pemimpin dari organisasi dimaksud. Dengan
kata lain, kepemimpinan merupakan unsur
kunci dalam menentukan efektivitas maupun
tingkat produktivitas suatu organisasi.
Hampir seluruh intansi yang ada baik
pemerintah, swasta maupun organisasi
lainnya yang memiliki tenaga kerja/karyawan
atau pegawai merupakan asset paling penting
yang wajib di bina dan dijaga. Oleh karena
itu bagi kantor yang khususnya bergerak
dibidang
pelayanan
public
yang
menginginkan tingkat kinerja pegawai yang
efektif di kantornya, maka kantor tersebut
dituntut untuk mampu mengoptimalkan
kinerja pegawainya. Salah satu pendekatan
dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai
tersebut dapat dilakukan melalui praktek
kepemimpinan atau gaya kepemimpinan
yang berorientasi pada orang (hubungan) dan

mendorong motivasi pegawainya agar
berprestasi yang lebih tinggi dan terarah.
Setiap pemimpin pada dasarnya
memiliki perilaku / tipe yang berbeda dalam
memimpin organisasi dan para pengikutnya,
perilaku para pemimpin itu disebut dengan
gaya
kepemimpinan.
Kepemimpinan
mempunyai hubungan yang sangat erat
dengan motivasi, karenanya keberhasilan
seorang pemimpin dalam menggerakkan
orang lain dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sangat tergantung kepada sikap,
kewibawaan, dan integritas pemimpin itu
didalam membangun motivasi (intrinsik)
dalam diri setiap orang pegawai, karyawan
atau kolega, maupun atasan pemimpin itu
sendiri.
Kurang adanya peranan kepemimpinan
dalam menciptakan komunikasi yang
harmonis serta memberikan pembinaan
terhadap pegawai, akan menyebabkan tingkat
kinerja pegawai rendah. Demikian halnya
dengan kurangnya motivasi pegawai seperti
tidak disiplin masuk kerja, sering ijin tanpa
alasan
yang
jelas,
sehingga
akan
menyebabkan kinerja pegawai turun atau
bahkan rendah.
Hal tersebut terlihat pada pegawai
Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendidikan Kecamatan yang terletak di
Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito
Timur bahwa tingkat kinerja masih belum
optimal disebabkan dalam prakteknya
Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendidikan masih belum optimal dalam
menerapkan manajemen seperti Perencanaan
yang baik, Pengorganisasian, Pengarahan dan
Pengawasan/kontrol yang memadai antara
atasan dan bawahan, serta kurangnya
dorongan motivasi yang diberikan sehingga
menyebabkan semangat kerja pegawai
rendah yang berakibat menurunnya kinerja
pegawai.
Studi Literatur
Menurut
Yamin
(2010:74)
kepemimpinan
adalah
suatu
proses
mempengaruhi
yang
dilakukan
oleh
seseorang
dalam
mengelola
anggota
kelompoknya untuk mencapai tujuan
organisasi.
Kepemimpinan
merupakan
bentuk strategi atau teori memimpin yang
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tentunya dilakukan oleh orang yang biasa
kita sebut sebagai pemimpin. Pemimpin
adalah
seseorang
dengan
wewenang
kepemimpinannya mengarahkan bawahannya
untuk
mengerjakan
sebagian
dari
pekerjaannya dalam mencapai tujuan.
Menurut Thoha, 2010: 5 mengartikan
bahwa kepemimpinan adalah aktivitas untuk
mempengaruhi
orang-orang
supaya
diarahkan mencapai tujuan organisasi.
Kepemimpinan
meliputi
proses
mempengaruhi dalam menentukan tujuan
organisasi, memotivasi perilaku pengikut
untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk
memperbaiki kelompok dan budayanya.
Menurut Thoha (2010: 49) gaya
kepemimpinan merupakan norma perilaku
yang digunakan oleh seseorang pada saat
orang tersebut mencoba mempengaruhi
perilaku orang lain seperti yang ia lihat.
Macam macam gaya kepemimpinan antara
lain :
Menurut
Ralph
M.
Stogdill
(Wahjosumidjo
1994:23)
didefinisikan
sebagai sarana pencapaian tujuan yang
dimaksudkan dalam hubungan ini pemimpin
merupakan seseorang yang memiliki suatu
program dan yang berperilaku secara
bersama-sama
dengan
anggota-anggota
kelompok dengan mempergunakan cara atau
gaya tertentu, sehingga kepemimpinan
mempunyai peranan sebagai kekuatan
dinamik yang mendorong, memotivasi dan
mengkoordinasikan
organisasi
dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.
Gaya kepemimpinan terbagi menjadi
gaya kepemimpinan otokratik, demokratis,
permisif, dan kooperatif. Menurut Danim DP
(2004:75) kata otokratik diartikan sebagai
tindakan menurut kemauan sendiri, setiap
produk pemikiran dipandang benar, keras
kepala, atau rasa aku yang keberterimaannya
pada
khalayak
bersifat
dipaksakan.
Kepemimpinan otokratik disebut juga
kepemimpinan otoriter.
Menurut Thoha (2010: 49) mengartikan
kepemimpinan otokratis sebagai gaya yang
didasarkan atas kekuatan posisi dan
penggunaan otoritas. Jadi kepemimpinan
otokratik adalah kepemimpinan yang
dilakukan oleh seorang pemimpin dengan
sikapnya yang menang sendiri, tertutup

terhadap saran dari orang lain dan memiliki
idealisme tinggi. Menurut Danim DP (2004:
75) pemimpin otokratik memiliki ciri-ciri
antara lain:
1. Beban kerja organisasi pada umumnya
ditanggung oleh pemimpin.
2. Bawahan, oleh pemimpin hanya dianggap
sebagai pelaksana dan mereka tidak boleh
memberikan ide-ide baru.
3. Bekerja dengan disiplin tinggi, belajar
keras, dan tidak kenal lelah.
4. Menentukan kebijakan sendiri dan
kalaupun bermusyawarah sifatnya hanya
penawar saja.
5. Memiliki kepercayaan yang rendah
terhadap
bawahan
dan
kalaupun
kepercayaan diberikan, didalam dirinya
penuh ketidak percayaan.
6. Komunikasi dilakukan secara tertutup dan
satu arah.
7. Korektif dan minta penyelesaian tugas
pada waktu sekarang.
Menurut Danim D.P (2004:75)
kepemimpinan demokratis bertolak dari
asumsi bahwa hanya dengan kekuatan
kelompok, tujuan-tujuan yang bermutu
tercapai. Menurut Danim DP (2004: 76)
pemimpin demokratis memiliki ciri-ciri
antara lain:
1. Beban kerja organisasi menjadi tanggung
jawab bersama personalia organisasi itu.
2. Bawahan, oleh pemimpin dianggap
sebagai komponen pelaksana secara
integral harus diberi tugas dan tanggung
jawab.
3. Disiplin akan tetapi tidak kaku dan
memecahkan masalah secara bersama.
4. Kepercayaan tinggi terhadap bawahan
dengan tidak melepaskan tanggung jawab
pengawasan
5. Komunikasi dengan bawahan bersifat
terbuka dan dua arah.
Thoha (2010:50) mengatakan gaya
kepemimpinan demokratis dikaitkan dengan
kekuatan personal dan keikut sertaan para
pengikut dalam proses pemecahan masalah
dan pengambilan keputusan.
Menurut Danim D.P (2004:76)
pemimpin permisif merupakan pemimpin
yang tidak mempunyai pendirian yang kuat,
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sikapnya serba boleh. Pemimpin memberikan
kebebasan kepada bawahannya, sehingga
bawahan tidak mempunyai pegangan yang
kuat terhadap suatu permasalahan. Pemimpin
yang permisif cenderung tidak konsisten
terhadap apa yang dilakukan. Menurut
Danim D.P (2004:77) pemimpin permisif
memiliki ciri-ciri antara lain:
1. Tidak ada pegangan yang kuat dan
kepercayaan rendah pada diri sendiri.
2. Mengiyakan semua saran.
3. Lambat dalam membuat keputusan.
4. Banyak “mengambil muka” kepada
bawahan.
5. Ramah dan tidak menyakiti bawahan.
Tipe
ini
dimaksudkan
sebagai
kepemimpinan ciri khas Indonesia, yaitu
kepemimpinan yang dimiliki jiwa Pancasila,
yang memiliki wibawa dan daya untuk
membawa serta dan memimpin organisasinya
dan masyarakat lingkungannya kedalam
kesadaran kehidupan kemasyarakatan dan
kenegaraan berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.
Aspek kepemimpinan Pancasila adalah
sikap konsisten dan konsekuen dalam
menghayati dan mengamalkan Pancasila.
Semangat kekeluargaan dan gotong royong
merupakan unsur penting dan kepemimpinan
Pancasila. Asas utama kepemimpinan
Pancasila adalah :
1. Seorang pemimpin harus mampu lewat
sikap dan perbuatannya menjadikan
dirinya pola panutan dan ikutan bagi
orang-orang yang dipimpinnya.
2. Seorang
pemimpin
harus
mampu
membangkitkan semangat berswakarsa
dan berkreasi pada orang-orang yang
dipimpinnya
3. Seorang
pemimpin
harus
mampu
mendorong orang-orang yang diasuhnya,
berani berjalan didepan, dan sanggup
bertanggung jawab
Dari
pendapat
di
atas
dapat
disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan
merupakan suatu pola perilaku yang
konsisten yang ditunjukkan pemimpin dan
diketahui oleh pihak lain ketika pemimpin
berusaha mempengaruhi orang lain. Gaya
kepemimpinan
antara
lain
gaya

kepemimpinan otokratik, gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan
permisif, dan gaya kepemimpinan kooperatif
Jika dikaitkan dengan Kepala UPT Dinas
Pendidikan Kecamatan Raren Batuah,
Kabupaten Barito Timur maka Kepala UPT
Dinas Pendidikan dapat menggunakan salah
satu dari gaya kepemimpinan tersebut dalam
mempengaruhi pegawai yang ada di kantor
yang
dipimpinnya.
Namun
gaya
kepemimpinan yang tepat untuk memotivasi
pegawai
adalah
gaya
kepemimpinan
demokratis. Hal ini menurut teori Thoha
(2010: 50) yang mengatakan gaya
kepemimpinan demokratis dikaitkan dengan
kekuatan personal dan keikutsertaan para
pengikut dalam proses pemecahan masalah
dan pengambilan keputusan.
Dengan gaya demokratis Kepala UPT
Dinas Pendidikan secara tidak langsung
memotivasi pegawai agar berpartisifasi dan
bertanggungjawab dalam kegiatan kantor.
Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki
perilaku yang berbeda dalam memimpin dan
mengayumi para pengikutnya, perilaku para
pemimpin itu disebut dengan gaya
kepemimpinan.
Gaya
kepemimpinan
merupakan suatu cara pemimpin untuk
mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan
dalam bentuk pola tingkah laku atau
kepribadian. House dan Mitchel (Sutarto
1995:131) disamping mengemukakan adanya
dua faktor yang mempengaruhi perilaku
kepemimpinan,
yaitu
(1)
faktor
pribadi/individu pegawai dan (2) faktor
lingkungan kerja, dari kedua faktor tersebut
terdapat empat tipe kepemimpinan, yaitu:
1. Pemimpin
Pengarah
(Leader
Directiveness)
2. Pemimpin
Pendukung
(Leader
Supportiveness)
3. Pemimpin
Peranserta
(Participative
Leadership)
4. Kepemimpinan Berorientasi Prestasi
(Achievement-Oriented Leadership)
Pengertian motivasi dari kata “motif”
diartikan sebagai daya upaya yang
mendorong seseorang untuk melakukan
sesuatu. Berawal dari kata “motif” itu, maka
motivasi dapat diartikan sebagai daya
penggerak yang telah menjadi aktif. Motif
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menjadi aktif pada saat–saat tertentu,
terutama bila kebutuhan untuk mencapai
tujuan sangat dirasakan/mendesak. Menurut
Winardi
(2001:1)
istilah
motivasi
(motivation) berasal dari bahasa latin, yakni
movere,yang berarti “menggerakkan” to
move.
Menurut Siagian (2003:102) motivasi
adalah daya dorong bagi seseorang untuk
memberikan kontribusi yang sebesar
mungkin demi keberhasilan organisasi
mencapai
tujuannya.Sedarmayanti
(2007:233) juga mengungkapkan bahwa
motivasi merupakan kesediaan mengeluarkan
tingkat upaya tinggi kearah tujuan organisasi
yang dikondisikan oleh kemampuan upaya
itu untuk memenuhi kebutuhan individual.
Sedangkan menurut Nawawi (2003:5)
membedakan motivasi dalam dua bentuk,
yaitu motivasi instrinsik dan motivasi
ekstrinsik :
1. Motivasi instrinsik adalah pendorong
kerja yang bersumber dari dalam diri
pekerja individu, berupa kesadaran
mengenai pentingnya atau manfaat dan
makna pekerjaan yang dilaksanakan.
Dengan kata lain motivasi ini bersumber
dari ketertarikan kepada pekerjaan,
keinginan untuk berkembang, senang dan
menikmati pekerjaan. Motivasi instrinsik
muncul berdasarkan kesadaran dengan
tujuan esensial, bukan sekedar atribut dan
seremonial.
2. Motivasi ekstrinsik adalah pendorong
kerja yang bersumber dari luar diri pekerja
sebagai individu, berupa suatu kondisi
yang
mengharuskan
melaksakanan
pekerjaan secara maksimal. Misalnya
berdedikasi tinggi dalam bekerja karena
upah atau gaji yang tinggi, jabatan,
penghargaan, persaingan dan menghindari
hukuman dari atasan. Motivasi ekstrinsik
merupakan
keseluruhan
pemberian
penggerak dari seseorang dari orang lain
sehingga mau bertindak dalam pencapaian
tujuan, juga tergantung pada dorongan
yang menyebabkan seseorang itu mau
bertindak. Teori motivasi eksternal
meliputi kekuatan yang ada diluarindividu
yang berkaitan dengan pekerjaan seperti
gaji atau imbalan, kondisi kerja, jabatan
kebijakan organisasi dan pengawasan.

Luthans (2006:282) menyebut elemenelemen yang mempengaruhi motivasi adalah
:
1. Motivasi (motivational) adalah hal-hal
pendorong berprestasi yang sifatnya
Intrinsik yang bersumber dari dalam diri
seseorang.
Yang tergolong faktor
motivational adalah pekerjaan seseorang,
keberhasilan yang diraih, kesempatan
untuk berkembang, kemajuan dalam karir
dan pengakuan orang lain.
2. Motivasi higiene atau pemeliharaan
adalah faktor-faktor yang sifatnya
ekstrinsik yang bersumber dari luar diri
seseorang. Yang tergolong faktor higiene
atau pemeliharaan antara lain status
seseorang dalam organisasi, hubungan
pegawai dengan atasan, hubungan dengan
rekan kerja, kebijaksanaan organisasi,
sistem adminitrasi dalam organisasi,
kondisi kerja dan sistem imbalan yang
berlaku.
Motivasi adalah sebagai proses
mengarahkan dan ketekunan setiap individu
dengan tingkat intensitas yang tinggi untuk
meningkatkan suatu usaha dalam mencapai
tujuan (Robbins dan Garniwa 2007:99) Kita
bisa mengindentifikasikan motivasi ini
sebagai suatu dorongan untuk meningkatkan
kemampuan
dalam
mencapai
tujuan
organisasi, dalam batas-batas kemampuan
untuk memberikan kepuasan atas kebutuhan
seseorang. Sementara secara umum motivasi
bisa dikaitkan dengan usaha-usaha untuk
mencapai tujuan.
Motivasi
menurut
Hasibuan
(2008:219) adalah pemberian daya gerak
yang
menciptakan
kegairahan
kerja
seseorang agar mereka mau bekerja sama,
bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala
upayanya untuk mencapai kepuasan” Teori
Hirarki menurut A.H. Maslow (Silalahi
2002:345)
menunjukan
adanya
lima
tingkatan keinginan dan kebutuhan manusia.
Kebutuhan tersebut adalah :
1. Kebutuhan
fisiologis
(physiological
needs)
2. Kebutuhan keamanan (safety needs)
3. Kebutuhan social (social needs)
4. Kebutuhan penghargaan (esteem needs)
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5. Kebutuhan aktualisasi (Self actualization
needs)
Menurut Yamin dan Maisah (2010: 84)
menjelaskan motivasi dimulai dari adanya
perubahan energi dalam pribadi perubahan
tersebut terjadi disebabkan oleh hal tertentu
pada sistem neorofisiologis dalam organisme
manusia. Dengan adanya motivasi pada diri
manusia akan terbentuk suatu keadaan seperti
motif yang timbul dalam diri untuk
mengerjakan sesuatu secara maksimal.
Munculnya motif yang membentuk semangat
dalam diri akan membantu manusia untuk
menyelesaikan pekerjaan secara maksimal.
Kinerja organisasi akan sangat
ditentukan oleh unsur pegawainya oleh sebab
itu dalam mengukur kinerja suatu organisasi
sebaiknya diukur dalam tampilan kerja dari
pegawainya, terdapat beberapa pengertian
lain dari kinerja yang diungkapkan oleh
beberapa pakar seperti berikut ini :
Menurut (Dharma, 1991 : 105) “
Kinerja pegawai adalah sesuatu yang dicapai
oleh pegawai, prestasi
kerja
yang
diperhatikan oleh pegawai, kemampuan kerja
berkaitan dengan penggunaan peralatan
kantor”
Kemudian
menurut
Sulistiani
(2003:223) “Kinerja seseorang merupakan
kombinasi dari kemampuan, usaha dan
kesempatan yang dapat dinilai dari hasil
kerjanya”
Menurut Hasibuan (2003:34) “Kinerja
(prestasi kerja) adalah suatu hasil yang
dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas
yang
dibebankan kepadanya yang
didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan
kesungguhan serta waktu”. Kinerja adalah
menilai bagaimana seseorang telah bekerja
dibandingkan dengan target yang telah
ditentukan. Menurut Rivai (2008:309)
mengemukakan kinerja adalah : “Merupakan
perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap
orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan
oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam
perusahaan”.
Menurut
Mathis
dan
Jackson
terjemahan Sadeli dan Prawira (2001:78),
“menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya
adalah apa yang dilakukan atau tidak
dilakukan karyawan”.

Sejalan dengan penelitian tersebut,
Mangkunegara, (2005:9) mengatakan bahwa
:”Kinerja Karyawan (Prestasi Kerja) adalah
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dicapai oleh seorang karyawan dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.
Sedangkan pengertian Kinerja Pegawai
menurut Bambang Kusriyanto yang dikutip
oleh Harbani Pasolong dalam bukunya
“Teori Adminitrasi Publik” adalah “Kinerja
pegawai adalah hasil kerja perseorangan
dalam suatu organisasi”. Adapun pengertian
“Kinerja adalah hasil evaluasi terhadap
pekerjaan yang dilkaukan oleh pegawai
dibandingkan kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Berdasarkan pengertian kinerja dari
beberapa ahli diatas, dapat ditafsirkan bahwa
kinerja pegawai sangat erat kaitannya dengan
hasil pekerjaan seseorang dalam suatu
organisasi, hasil pekerjaan tersebut dapat
menyangkut kualitas, kuantitas dan ketepatan
waktu. Kinerja pegawai tidak hanya
dipengaruhi oleh kemampuan dan keahlian
dalam bekerja, tetapi juga sangat dipengaruhi
oleh semangat kerjanya.
Kinerja merupakan suatu kondisi yang
harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada
pihak tertentu untuk tingkat pencapaian hasil
suatu instansi dihubungkan dengan visi yang
diemban suatu organisasi atau perusaan serta
mengetahui dampak positif dan negatif dari
suatu kebijakan opersional.
Karena individu yang memiliki kinerja
yang tinggi maka ia memiliki beberapa
karakteristik yang baik, yaitu diantaranya :
1. Selalu berorientasi pada prestasi
2. Pegawai tersebut mempunyai rasa
memiliki dan percaya diri
3. Pegawai
tersebut
mampu
untuk
mengendalikan diri
4. Pegawai
tersebut
mampu
untuk
berkompetensi
Suatu organisasi dalam mencapai
tujuannya tidak terlepas dari kinerja setiap
individu yang ada dalam organisasi tersebut.
Pegawai memainkan peranan yang sangat
penting dalam mencapai keberhasilan
organisasi. Seberapa baik seorang pemimpin
mengelola kinerja bawahannya akan secara
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langsung mempengaruhi kinerja individu,
unit kerja dan organisasi secara keseluruhan.
Kinerja pegawai dapat diartikan
sebagai prestasi kerja atau hasil kerja
(output) baik kualitas maupun kuantitas yang
dicapai pegawai per periode dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat
dicapai oleh seseorang atau sekelompok
orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawab masing –
masing dalam rangka upaya mencapai tujuan
organisasi bersangkutan secara legal, tidak
melanggar hukum dan sesuai dengan moral
serta etika.
Pada prinsipnya penilaian adalah
merupakan cara pengukuran kontribusi dari
individu dalam instansi yang dilakukan
terhadap organisasi. Nilai penting dari
penilaian kinerja adalah menyangkaut
penentuan tingkat kontribusi individu atau
kinerja
yang
diekspresikan
dalam
penyelesaian tugas – tugas yang menjadi
tanggung jawabnya.
Penilaian kinerja pada dasarnya
merupakan salah satu faktor kunci guna
mengembangkan suatu organisasi secara
efektif dan efisien, karena adanya kebijakan
atau program penilaian prestasi kerja, berarti
organisasi telah memanfaatkan secara baik
atas Sumber Daya Manusia yang ada dalam
organisasi.
Permasalahan yang sering muncul
dalam proses penilaian adalah terletak pada
bagaimana objektivitas penilaian, maka hasil
penilaian menjadi terjaga akurasi dan
validitasnya.
Untuk menjaga sitem penilaian yang
objektif hendaknya
para penilai, harus
menghindari dari adanya “like” dan “dis
like”. Dengan demikian menurut Sulistiani
dan Rosidah (2003:155) tujuan dan
kontribusi dari hasil penilaian yang
diharapkan dapat tercapai, adapun tujuan
penilaian adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui
tujuan
dan
sasaran
manajemen pegawai
2. Memotivasi pegawai untuk memperbaiki
kinerjanya
3. Mendistribusikan
reward
dari
organisasi/instansi yang dapat berupa

pertambahan gaji / upah dan promosinya
yang adil
4. Mengadakan
penilaian
manajemen
personalia
5. Adapun secara terperinci manfaat
penilaian kinerja bagi organisasi adalah :
6. Penyesuaian – penyesuaian kompensasi
7. Perbaikan kinerja
8. Kebutuhan latihan dan pengembangan
9. Pengambilan keputusan dalam hal
penempatan
promosi,
mutasi,
pemecatan,
pemberhentian
dan
perencanaan tenaga kerja
10. Untuk
kepentingan
penelitian
kepegawaian
11. Membantu diaknosis terhadap kesalahan
desain pegawai
Sementara informasi penilaian kinerja
tersebut dapat dipakai oleh pimpinan untuk
mengelola
kinerja
pegawainya
dan
mengungkap kelemahan kinerja pegawai
sehingga pimpinan dapat menentukan tujuan
maupun peringkat target yang harus
diperbaiki. Tersedianya informasi penilaian
kinerja pegawai, sangat membantu pimpinan
dalam mengambil langkah perbaikan
program – program kepegawaian yang telah
dibuat, maupun program – program
organisasi secara menyeluruh.
Menurut Mathis dan Jackson (2001:82)
faktor –faktor yang mempengaruhi kinerja
individu tenaga kerja, yaitu :
1. Kemampuan mereka
2. Motivasi
3. Dukungan yang diterima
4. Keberadaan pekerjaan yang mereka
lakukan
5. Hubungan mereka dengan organisasi
Berdasarkan pengertian diatas, penulis
menarik
kesimpulan
bahwa
kinerja
merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu
hasil kerja (output) individu maupun
kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang
diakibatkan oleh kemampuan alami atau
kemempuan yang diperoleh dari proses
belajar, serta keinginan untuk berprestasi.
Menurut Mangkunegara (2005) menyatakan
bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja
antara lain :

434 Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol 2, No 3, November 2016, hal 427-441

1. Faktor kemampuan secara psikologis
kemampuan (ability) pegawai terdiri dari
kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan
realita ( pendidikan). Oleh karena itu
pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan
yang sesuai dengan keahliannya
2. Faktur motivasi, Motivasi terbentuk dari
sikap (attitude) seorang pegawai dalam
menghadapi situasi (situasion) kerja.
Mutivasi merupakan kundisi yang
menggerakkan diri pegawai terarah untuk
mencapai tujuan kerja. Sikap mental
merupakan kondisi yang mendorong
seseorang untuk berusaha mencapai
potensi kerja maksimal.
Seperti
dikutip
Mankunegara
(2005:68), berpendapat
bahwa
“Ada
hubungan yang positif antara motif
berprestasi dengan pencapaian kerja”. Motif
berprestasi dengan pencapaian kerja. Motif
berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri
seseorang untuk melakukan suatu kegiatan
atau tugas dengan sebaik-baiknya agar
mempu mencapai prestasi kerja (kinerja)
dengan predikat terpuji. Karakteristik dari
seseorang yang memiliki motif yang tinggi
yaitu :
1. Memiliki tanggung jawab yang tinggi :
2. Berani mengambil risiko
3. Memiliki tujuan yang realistis
4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh
dan berjuang untuk merealisasikan tujuan
5. Memanfaatkan umpan balik yang konkrit
dalam seluruh kegiatan kerja yang
dilakukan
6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan
rencana yang telah diprogramkan.
Faktor – faktor yang mempengaruhi
kinerja pegawai yaitu : bakat, pendidikan,
pelatihan, lingkungan kerja, fasilitas kerja,
iklim kerja, kemampuan hubungan industrial,
teknologi
manajemen,
kesempatan
berprestasi,
faktor
pengaruh
gaya
kepemimpinan
dan
motivasi
serta
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
Para pimpinan organisasi sangat
menyadari adanya perbedaan kinerja antara
satu pegawai dengan pegawai lainnya yang
berada dibawah pengawasannya. Walaupun
karyawan/pegawai bekerja pada tempat yang

sama namun produktivitas mereka tidaklah
sama, dan tingkat pendidikan, motivasi serta
budaya kerja adalah salah satu faktor yang
mempengaruhi kinerja pegawai tersebut.
Pada dasarnya penilaian kinerja
(Performance Appraisal) merupakan faktor
kunci guna mengembangkan suatu organisasi
secara efektif dan efisien, karena adanya
kebijakan atau program yang lebih baik atas
sumber daya manusia yang ada dalam
organisasi. Penilaian kinerja individu sangat
bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan
organisasi secara keseluruhan karena melalui
penilaian tersebut dapat diketahui kondisi
sebenarnya tentang bagaimana kinerja
pegawai.
Dengan demikian manajemen kinerja
adalah sebuah proses untuk menetapkan apa
yang harus dicapai, dan pendekatannya untuk
mengelola dan mengembangkan manusia
melalui suatu cara yang dapat meningkatkan
kemungkinan bahwa sasaran akan dapat
dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu
baik jangka pendek maupun panjang.
Mathis dan Jackson (2002 : 25)
berpendapat bahwa kinerja adalah apa yang
dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai.
Kinerja pegawai adalah yang mempengaruhi
seberapa banyak mereka memberi kontribusi
kepada organisasi yang antara lain termasuk :
(1) kuantitas output, (2) kualitas output, (3)
jangka waktu output, (4) kehadiran ditempat
kerja dan (5) sikap kooperatif.
Sementara menurut Mangkunegara
(2007) unsur – unsur yang dinilai dari kinerja
adalah kualitas kerja, kuantitas kerja,
keandalan dan sikap. Kualitas kerja terdiri
dari ketepatan, ketelitian, keterampilan dan
kebersihan. Kuantitas kerja terdiri dari output
dan penyelasaian kerja dengan ekstra.
Keandalan terdiri dari mengikuti instruksi,
inisiatif, kehati-hatian dan kerajinan.
Sedangkan sikap terdiri dari sikap terhadap
organisasi, pegawai lain dan pekerjaan serta
kerjasama.
Menurut Alwi (2001:187) secara
teoritis tujuan penilaian kinerja dikategorikan
sebagai suatu yang bersifat evaluation dan
development. Tujuan kinerja yang bersifat
evaluation, adalah:
1. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar
kompensasi
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2. Hasil penilaian digunakan sebagai staffing
decision
3. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar
mengevaluasi system seleksi.
Selain bersifat evaluation, tujuan kinerja juga
bisa bersifat development. Tujuan kinerja
yang bersifat development adalah :
1. Prestasi riil – riil yang dicapai individu
2. Kelemahan – kelemahan individu yang
menghambat kinerja
3. Prestasi – prestasi yang dikembangkan
Sementara manfaat dari penilaian
kinerja adalah merupakan kontribusi hasilhasil penilaian yang sangat bermanfaat bagi
perencanaan kebijakan organisasi dan secara
terperinci penilaian kinerja bagi organisasi
adalah :
1. Penyesuaian – penyesuaian kompensasi
2. Perbaikan kinerja
3. Kebuthan latihan dan pengembangan
4. Pengambilan keputusan dalam hal
penempatan promosi, mutasi, pemecatan,
pemberhentian dan perencanaan pekerja
5. Untuk kepentingan penelitian pegawai
6. Membantu diagnosis terhadap kesalahan
desain pegawai
Pengaruh
variabel
(X1)
gaya
kepemimpinan dan (X2) Motivasi Kerja
(independent variable) terhadap Variabel
terpengaruh (Y) dependent variable, yaitu
Kinerja pegawai, ditunjukkan pada Gambar
1.

Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat kuantitatif yang
bermaksud menjelaskan hubungan kausal
antar variabel melalui pengujian hipotesis.
Sehingga penelitian ini termasuk dalam jenis
eksplanatori yaitu jenis penelitian yang
bertujuan mencari potensi-potensi hubunganhubungan antara satu variabel dengan
variabel lainnya atau bagaimana suatu
variabel mempengaruhi variabel lainnya
(Sularso 2008:12).
Metode sampling yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Penelitian
populasi. Pemilihan penelitian populasi
dalam penelitian ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa seluruh Pegawai Unit
Pelaksana
Teknis
Dinas
Pendidikan
Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito
Timur, sebanyak 11 (sebelas) orang, oleh
karena itu seluruh populasi dijadikan sebagai
sampel. Juga metode penelitian yang
digunakan
dalam
penelitian
ini
menggunakan metode survey menurut Umar
(2005:48) bahwa metode survey adalah riset
yang diadakan untuk memperoleh factorfaktor
tentang
gejala-gejala
atas
permasalahan yang timbul.
Populasi menurut Sugiyono, (2006:87)
Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya.

Gaya Kepemimpinan
(X1)
Kinerja
(Y)
Motivasi Kerja
(X2)

Gambar 1 : Kerangka Konseptual
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Pengambilan sampel penelitian harus
seksama dan memenuhi aturan-aturan dalam
pemilihan sampel. Sebagai acuan apabila
subyek kurang dari 100 maka lebih baik
diambil seluruhnya, sehingga penelitiannya
merupakan penelitian populasi Arikunto,
(2008:57).
Sumber Data dalam penelitian ini
adalah data primer yang diperoleh secara
langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini
data primer berupa hasil pengisian kuesioner
oleh pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendidikan Kecamatan Raren Batuah
Kabupaten Barito Timur. Sumber data
lainnya adalah data sekunder yaitu diperoleh
secara tidak langsung melalui dokumen
sejarah, Visi Misi, Struktur Organisasi dan
Uraian Tugas. UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito
Timur, media perantara, studi pustaka, dan
literatur yang berhubungan dengan objek
yang diteliti.
Pengumpulan
data
menggunakan
metode pembagian kuesioner kepada
responden.
Syamsul
Hadi
(2006),
mengatakan bahwa kuesioner adalah
pertanyaan yang sudah disiapkan dan ditulis
sebelumnya oleh peneliti, untuk diminta
jawabannya pada responden, kuesioner tidak
hanya berupa pertanyaan, namun juga berupa
pernyataan. Proses penyebaran dan kuesioner
dilakukan langsung di tempat yang menjadi
objek penelitian. Selain pengumpulan data
melalui kuesioner, data juga dikumpulkan
dari beberapa buku dan literatur yang
berhubungan dengan penelitian ini, melalui
media perantara, dan arsip yang dimiliki oleh
kantor.Wawancara langsung dengan nara
sumber agar mendapat informasi yang tidak
terakomodasi
dari
kuesioner
dan
dokumentasi yang ada di tempat penelitian.
Penelitian ini dilakukan selama Lima
(5) bulan di UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito
Timur, sebagai objek penelitian dan ada dua
variabel yang akan diteliti, yaitu : Variabel
pengaruh (X1) dan (X2) independent
variable,
yaitu
pengaruh
Gaya
Kepemimpinan dan Motivasi Kerja. Variabel
terpengaruh (Y) dependent variable, yaitu
Kinerja Pegawai. Untuk menghindari
terjadinya perbedaan persepsi dalam judul

penelitian ini, maka defenisi setiap variabelvariabel penelitian dibatasi secara jelas
sebagai berikut :
1. Gaya
kepemimpinan
(X1)
adalah
merupakan suatu seni seseorang untuk
mempengaruhi perilaku orang lain dalam
hal ini bawahan untuk upaya mencapai
tujuan yang diinginkan dalam suatu
organisasi atau tujuan bersama.
2. Motivasi kerja (X2) ada 2 hal faktor
pendorong :
a. Yang bersumber dari dalam diri
pekerja individu, berupa kesadaran
mengenai pentingnya atau manfaat
dan
makna
pekerjaan
yang
dilaksanakan. Dengan kata lain
motivasi
ini
bersumber
dari
ketertarikan
kepada
pekerjaan,
keinginan untuk berkembang, senang
dan menikmati pekerjaan. Motivasi
ini dikatakan adalah motivasi
instrinsik.
b. Motivasi yang bersumber dari luar
diri pekerja sebagai individu, berupa
suatu kondisi yang mengharuskan
melaksakanan
pekerjaan
secara
maksimal. Misalnya berdedikasi
tinggi dalam bekerja karena upah atau
gaji
yang
tinggi,
jabatan,
penghargaan,
persaingan
dan
menghindari hukuman dari atasan.
Motivasi tersebut dikatakan sebagai
motivasi
ekstrinsik
merupakan
keseluruhan pemberian penggerak
dari orang lain sehingga seseorang
mau bertindak dalam pencapaian
tujuan,
juga
tergantung
pada
dorongan
yang
menyebabkan
seseorang mau bertindak.
3. Kinerja Pegawai (Y) Menurut (Dharma,
1991 : 105) “ Kinerja pegawai adalah
sesuatu yang dicapai oleh pegawai,
prestasi kerja yang diperhatikan oleh
pegawai, kemampuan kerja berkaitan
dengan penggunaan peralatan kantor”
Menurut
Rivai
(2008:309)
mengemukakan kinerja adalah : “Merupakan
perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap
orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan
oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam
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perusahaan”. Kinerja merupakan suatu
kondisi
yang harus
diketahui
dan
dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk
tingkat pencapaian hasil suatu instansi
dihubungkan dengan visi yang diemban suatu
organisasi atau perusaan serta mengetahui
dampak positif dan negatif dari suatu
kebijakan opersional.
Karena individu yang memiliki kinerja
yang tinggi maka ia memiliki beberapa
karakteristik yang baik, yaitu diantaranya :
1. Selalu berorientasi pada prestasi
2. Pegawai tersebut mempunyai rasa
memiliki dan percaya diri
3. Pegawai
tersebut
mampu
untuk
mengendalikan diri
4. Pegawai
tersebut
mampu
untuk
berkompetensi
Suatu organisasi dalam mencapai
tujuannya tidak terlepas dari kinerja setiap
individu yang ada dalam organisasi tersebut.
Pegawai memainkan peranan yang sangat
penting dalam mencapai keberhasilan
organisasi. Seberapa baik seorang pemimpin
mengelola kinerja bawahannya akan secara
langsung mempengaruhi kinerja individu,
unit kerja dan organisasi secara keseluruhan.
Untuk menentukan ada tidaknya
pengaruh variabel independen (X) terhadap
varibel dependen (Y) digunakan model
regresi linier berganda dengan bantuan
program SPSS versi 22.0. Sebagaimana telah
dirumuskan sebelumnya bahwa dalam
penelitian ini sesuai dengan hipotesis :
1. Secara sendiri – sendiri (parsial) Gaya
Kepemimpinan dan Motivasi Kerja
berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai.
2. Secara bersama-sama (simultan) Gaya
Kepemimpinan dan Motivasi Kerja
berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai.
3. Gaya Kepemimpinan (X1) merupakan
variable yang dominan pengaruhnya
terhadap Kinerja Pegawai UPT Dinas
Pendidikan Kecamatan Raren Batuah
Kabupaten Brito Timur.
Untuk
menentukan
ada
tidaknya
pengaruh variabel independen (X)
terhadap varibel dependen (Y) digunakan
model regresi linier berganda dengan
bantuan program SPSS versi 22.00

dengan model persamaan sebagai berikut
:
Y = 2,498 + 0,637 X1 + 0,450 X2 + e
Keterangan :
Y
= Kinerja Pegawai
X1 = Gaya Kepemimpinan
X2 = Kinerja Pegawai
e
= Standar eror
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Unit
Pelaksana
Teknis
Dinas
Pendidikan Kecamatan Raren Batuah
Kabupaten
Barito
Timur.
Provinsi
Kalimantan Tengah dibangun pada tahun
2010 dan secara resmi beroperasi pada
tanggal 10 Maret tahun 2011 yang
merupakan hasil pemekaran wilayah kerja
UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun
Tengah Kabupaten Barito Timur, yang
beralamat di Jalan Ampah – Muara Teweh
RT.I Desa Unsum Kecamatan Raren Batuah
Kabupaten Barito Timur. Berdasarkan hasil
penelitian, responden dalam penelitian ini
berjumlah 11 orang, terdiri dari 7 orang laki
– laki (63,64%) dan 4 orang perempuan
(36,36%), dan 4 orang (36,4%) berusia 2535 tahun, 3 orang (27,3%) berusia 36-45
tahun, 4 orang (36,4%) berusia 45-53 tahun.
serta terdiri dari 1 orang (0,91%)
berpendidikan Pasca Sarjana dan 2 orang
(1,82%) berpendidikan Sarjana, dan 8 orang
(72,73%) berpendidikan SLTA.
Instrumen penelitian berupa kuesioner
yang disebarkan kepada responden dan
terdiri dari pertanyaan masing-masing
variabel,
kemudian
masing-masing
pertanyaan dikorelasikan dengan metode
pearson correlation dengan tingkat signifikan
0,05(α = 0,05) untuk mengkaji kebenaran
hipotesis tersebut digunakan analisis regresi
linier berganda. Pada analisis regresi ini akan
dilakukan uji t atau parsial dan uji F atau
simultan.
Pengujian
dilakukan
dengan
tingkat
kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi
0,05 (α = 0,05). untuk mengkaji kebenaran
hipotesis-hipotesis
tersebut
digunakan
analisis regresi linier berganda. Berikut
Rekapitulasi
Analisis
Regresi
Linier
Berganda akan ditampilkan pada tabel 1.
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Tabel 1. Rekapitulasi Analisis Regresi Linier Berganda Pengaruh Gaya Kepemimpinan
(X1) dan Motivasi Kerja (X2) Terhadap Kinerja Pegawai (Y)
Variabel
Koefisien
t-hitung
sig
Regresi
Konstanta
2,498
Gaya Kepemimpinan (X1)
0,637
2,596
0,043
Motivasi Kerja (X2)
0,450
1,817
0,017
Konstanta = 2,498
Fhitung = 4,407
Multiple R = 0,678
sig. = 0,035
R square ( ) = 0,660
Pada tabel 1 dapat dilihat R Square
sebesar 0,660 yang berarti besarnya variasi
sumbangan seluruh variable bebas terhadap
variable terikatnya adalah 66,0% sedangkan
sisanya 34,0% dijelaskan oleh sebab lain di
luar dari penelitian ini.
berdasarkan
tabel
1
diperoleh
persamaan regresi sebagai berikut :
Y = 2,498 + 0,637 X1 + 0,450 X2 + e
Berdasarkan persamaan tersebut di
atas, menunjukkan bahwa semua variabel
memiliki koefisien regresi positif. Hal ini
berarti variabel Gaya Kepemimpinan (X1)
dan Motivasi Kerja (X2) mempunyai
hubungan yang searah atau berbanding lurus
dengan variabel terikatnya yaitu Kinerja
Pegawai (Y). Artinya, jika variabel X1 dan
X2 mengalami kenaikan maka variabel Y
juga ikut mengalami kenaikan, dan jika
variabel X1 dan X2 mengalami penurunan,
maka variabel terikatnya Y akan mengalami
penurunan.
Berdasarkan
uji
secara
farsial
perhitungan nilai sig pada tabel diatas dapat
dilihat bahwa diantara variabel bebas tersebut
memiliki pengaruh secara parsial dan dapat
teruji secara statistik. Pengaruh variabel
Gaya Kepemimpinan.(X1) terhadap Kinerja
Pegawai (Y) dimana Gaya Kepemimpinan
(X1) berpengaruh secara parsial, berpengaruh
signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y), hal
ini dapat dilihat dari tabel tersebut dimana sig
= 0,043 < 0,05 sehingga hal tersebut
menunjukan pengaruh yang signifikan. Jadi
dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa
secara parsial Gaya Kepemimpinan (X1)
berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai (Y)
UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Raren
Batuah Batuah Kabupaten Barito Timur.

Berdasarkan Uji Secara Simultan
Pengaruh variabel Motivasi kerja (X2)
terhadap kinerja pegawai (Y) dimana
Motivasi Kerja (X2) secara parsial,
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
pegawai (Y), hal ini dapat dilihat dari tabel
tersebut dimana sig 0,017 < 0,05 sehingga
hal tersebut menunjukan pengaruh signifikan.
Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa
secara parsial Motivasi Kerja (X2)
berpengaruh signifikan
terhadap kinerja
pegawai pada pegawai Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pendidikan Kecamatan Raren Batuah
Kabupaten Barito Timur. Uji ini digunakan
dengan tujuan untuk membuktikan apakah
variabel bebas berpengaruh secara bersamasama terhadap variabel terikat. Dalam
menjawab hipotesis yang telah diajukan pada
awal penelitian, pada penelitian ini peneliti
memakai alat bantu software SPSS versi
22.00 untuk pengujian ini dapat dilihat dari
hasil perhitungan melalui SPSS menunjukan
fhitung sebesar 4.407 dengan sig = 0,035
dengan menggunakan tingkat signifikan
(tarap kepercayaan) 5% maka dinyatakan
bahwa sig = 0,035 < 0,050 jadi hipotesis
keduanya diterima. Berarti variabel bebas
yang terdiri Gaya Kepemimpinan (X1), dan
Motivasi Kerja (X2), secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja
Pegawai (Y) pada Pegawai Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Raren
Batuah Kabupaten Barito Timur.
Variabel Dominan pada hipotesa ini
menyatakan bahwa Gaya Kepemimpinan
(X1) merupakan faktor yang dominan
berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai (Y)
adalah ternyata benar. Dapat dilihat dari
standarized coefficients Beta variabel Gaya
Kepemimpinan (X1) lebih besar dari nilai
dari standarized coefficients Beta Motivasi
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Kerja
(X2)
yaitu
0,666
Gaya
Kepemimpianan (X1) lebih besar dari 0,505
Motivasi Kerja (X2).
Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil analisis yang
telah dilakukan, dapat dirumuskan beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Gaya Kepemimpinan (X1) dan Motivasi
Kerja (X2) berpengaruh terhadap Kinerja
Pegawai (Y) secara parsial atau sendirisendiri pada Kantor
Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan
Raren Batuah Kabupaten Barito Timur.
2. Variabel Gaya Kepemimpinan (X1) dan
Motivasi Kerja (X2) secara simultan
berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y)
pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendidikan Kecamatan Raren Batuah
Kabupaten Barito Timur.
3. Hasil penelitian menyatakan bahwa
variabel
yang berpengaruh secara
dominan terhadap Kinerja Pegawai (Y)
adalah variabel Gaya Kepemimpinan (X1)
pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendidikan Kecamatan Raren Batuah
Kabupaten Barito Timur.
Berdasarkan
hasil
analisis
dan
kesimpulan
penelitian,
maka
dapat
disampaikan beberapa saran sebagai berikut :
1. Kepemimpinan
a. Disarankan pola kepemimpinan yang
relevan adalah gaya kepemimpinan
Demokratis untuk diterapkan pada
Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendidikan Kecamatan Raren Batuah,
Kabupaten Barito Timur
b. Kedisiplinan kerja agar ditingkatkan,
tetapi tidak kaku dan memecahkan
masalah secara bersama.
c. Kepercayaan penuh terhadap bawahan
dengan tidak melepaskan tanggung
jawab pengawasan
d. Komunikasi dengan bawahan bersifat
terbuka dan dua arah.
2. Motivasi Kerja
a. Motivasi
instrinsik
merupakan
pendorong kerja yang bersumber dari
dalam diri individu, maka disarankan
agar motivasi ini dipertahankan dan

bahkan perlu ditingkatkan. Motivasi
instrinsik
muncul
berdasarkan
kesadaran dengan tujuan esensial,
bukan sekedar atribut dan seremonial.
b. Motivasi ekstrinsik adalah sebagai
pendorong kerja yang bersumber dari
luar diri pegawai, salah satu
penyebabnya
adalah
gaya
kepemimpinan,
yang
mampu
menggerakan seseorang untuk mau
beraktivitas.
c. Lakukan pendekatan kepada pegawai
baik secara kedinasan maupun non
kedinasan, sehingga dengan demikian
motivasinya akan tumbuh.
3. Kinerja Pegawai
a. Memberikan motivasi kepada pegawai
agar mau memperbaiki kinerjanya dan
selalu berorientasi pada prestasi
b. Memberikan
pemahaman
agar
mengetahui tujuan dan sasaran
manajemen pegawai
c. Mendistribusikan
reward
dari
organisasi / instansi yang dapat berupa
pertambahan gaji dan promosi yang
adil
d. Tanamkan rasa memiliki dan percaya
diri akan tugas dan tanggung jawab
e. Belajarlah untuk mengendalikan diri
sebagai seorang abdi Negara dan abdi
masyrakat
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