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SARI 

Maharani, Grase, 2011, Pengaruh Motivasi kerja dan Kepemimpinan 
Transformasional Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Kudus. Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Ade Rustiana, M.Si. 
Pembimbing II. Drs. Syamsu Hadi, M.Si 
 
Kata Kunci: Motivasi kerja, Kepemimpinan Transformasional, Kinerja. 
 

Berdasarkan pada hasil observasi awal yang dilakukan pada Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus diketahui bahwa masih banyak pegawai 
yang memiliki kinerja yang kurang optimal. Hal ini dapat dilihat masih ada sebagian 
pegawai yang tidak mengikuti apel pagi, pegawai datang terlambat dan pulang 
sebelum jam kerja berakhir, selain itu ada beberapa pekerjaan yang tidak 
terselesaikan tepat pada waktunya karena tingkat kedisipilnan dalam menjalankan 
tugas kurang baik. Padahal pimpinan telah melakukan berbagai usaha antara lain 
melalui pelatihan, pemberian tunjangan diluar gaji, tak segan memberikan pujian 
secara langsung kepada pegawai yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, 
suasana dan lingkungan pekerjaan yang baik dan lain sebagainya yang hal ini juga 
dapat meningkatkan motivasi karyawan di dalam bekerja. Masalah yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah motivasi kerja, kepemimpinan 
transformasional dan kinerja pegawai, (2) Seberapa besar pengaruh motivasi kerja 
terhadap kinerja pegawai, (3) Seberapa besar pengaruh kepemimpinan 
transformasional terhadap kinerja pegawai, (4) Apakah motivasi kerja dan 
kepemimpinan transformasional secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja 
pegawai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) untuk mengetahui bagaimana 
motivasi kerja, kepemimpinan transformasional dan kinerja pegawai, (2) 
menganalisis besarnya pengaruh motivasi kerja dan kepemimpinan transformasional 
terhadap kinerja pegawai secara parsial maupun simultan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus yang berjumlah 98 orang. Pada penelitian 
tentang motivasi kerja dan kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai 
maka populasi atau pegawai yang akan diteliti hanya berjumlah 79 orang saja, 
sedangkan 19 orang tidak diikutsertakan karena merupakan pimpinan tiap-tiap 
bagian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan 
kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah uji instrumen (uji validitas dan uji 
reliabilitas), analisis deskriptif persentase, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, 
koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis menggunakan SPSS 15 for Windows. 

Hasil perhitungan penelitian diperoleh persamaan regresi liner berganda Y= 
5.854 + 0,276 X1 + 0,431 X2. Hasil koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 
0,509 artinya 50,9% variabel kinerja dipengaruhi oleh motivasi kerja dan 
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kepemimpinan transformasional serta sisanya 49,1% dipengaruhi oleh variabel lain di 
luar penelitian. 

Simpulan dari penelitian ini adalah motivasi kerja masuk dalam kategori baik, 
kepemimpinan transformasional masuk dalam kategori baik dan kinerja karyawan 
masuk dalam kategori cukup baik, terdapat pengaruh antara motivasi kerja dan 
kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus baik secara parsial maupun secara simultan. 
Saran kepada pimpinan harus lebih tegas dengan cara memberikan sanksi bagi 
pegawai yang memiliki kinerja kurang baik dan memberikan penghargaan pada 
pegawai yang memiliki kinerja sangat baik, selain itu pegawai juga sebaiknya 
mengikuti program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus dengan baik agar dapat 
membantu para pegawai dalam menyelesaikan tugasnya sehingga kualitas kerja, 
efektivitas kerja dan komitmen kerja yang dimiliki oleh pegawai maksimal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi setiap organisasi atau perusahaan yang berbentuk swasta 

maupun pemerintah, tentunya memiliki tujuan baik itu tujuan jangka pendek 

maupun jangka panjang yang hendak dicapai melalui aktivitas yang 

dilakukannya. Agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai maka diperlukan 

perencanaan dan pengelolaan Sumber daya manusia sebaik-baiknya. Istilah 

sumber daya manusia merujuk pada individu-individu yang ada dalam organisasi 

yang saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan organisasinya. Maka 

seringkali organisasi dikatakan sebagai suatu koordinasi rasional kegiatan 

sejumlah orang untuk mencapai tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan 

fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab (Schein dalam 

Mangkunegara, 2001:23). 

Manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci untuk 

mendapatkan kinerja terbaik, karena selain menangani masalah keterampilan dan 

keahlian, manajemen sumber daya manusia juga berkewajiban membangun 

perilaku kondusif pegawai untuk mendapatkan kinerja terbaik (Wahyudi, 

2004:117). Selain itu Sumber daya manusia dalam suatu perusahaan harus 

mengadakan penarikan tenaga kerja atau pegawai secara selektif agar sesuai 

dengan job description dan job specification. 
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Perkembangan suatu perusahaan maupun organisasi tergantung dari 

kinerja pegawai yang dimiliki. Mangkunegara (2004:67) memberikan pengertian 

tentang kinerja yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Kinerja yang dicari oleh organisasi maupun perusahaan dari 

seseorang tergantung dari kemampuan, motivasi dan dukungan individu yang 

diterima (Mathis, 2002:89). Apabila individu dalam organisasi yaitu sumber daya 

manusianya dapat berjalan efektif maka organisasi tetap berjalan efektif, dengan 

kata lain kelangsungan organisasi maupun perusahaan tergantung oleh kinerja 

pegawai. 

Kinerja merupakan salah satu faktor yang mendukung tercapainya tujuan 

organisasi maupun perusahaan. Untuk mencapai kinerja pegawai yang optimal, 

maka organisasi maupun perusahaan harus mampu menciptakan kondisi yang 

dapat mendorong para pegawai untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kemampuan serta keterampilan yang dimiliki secara optimal. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah motivasi. 

Motivasi menurut Nawawi (1990:351) adalah dorongan sebab, alasan 

seseorang melakukan sesuatu. Motivasi akan mendorong seseorang untuk bekerja 

lebih baik agar mampu meraih kinerja yang diharapkan, sehingga mendapatkan 

apa yang menjadi kebutuhannya. Kuat lemahnya motivasi seorang tenaga kerja 

ikut menentukan besar kecil prestasinya (Anoraga, 2005:35). Motivasi kerja 
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setiap pegawai berbeda satu dengan yang lainnya sehingga perusahan harus jeli 

melihat dan membaca motivasi yang ada pada setiap pegawainya. 

Menurut Simon Devung (1988:104) Motivasi dapat berasal dari dalam 

maupun luar pegawai. Motivasi yang berasal dari dalam individu pegawai adalah 

keinginan yang merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai 

sukses dan mengarah pada tercapainya kepuasan pribadi. Sedangkan motivasi 

yang berasal dari luar pegawai merupakan pemberian daya penggerak yang 

berasal dari luar individu yang mendorong serta menciptakan kegairahan kerja 

seseorang agar mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala 

daya upayanya untuk mencapai kepuasan akan suatu kebutuhan. 

Untuk mencapai tujuan organisasi maupun perusahaan yang optimal maka 

motivasi dari luar individu perlu mendapat perhatian lebih dari perusahaan agar 

terjadi keseimbangan antara tujuan pegawai dengan perusahaan yang hendak 

dicapai. Setelah mengetahui cara memberikan motivasi pada pegawainya, 

perusahaan perlu melakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kualitas 

kinerja pegawainya agar dapat mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan.  

Menurut Siagian (1999) bahwa keberhasilan suatu organisasi baik sebagai 

keseluruhan maupun berbagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu, sangat 

tergantung pada mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi. 

Dalam organisasi pemimpin harus dapat melibatkan diri dalam komunikasi dua 

arah sehingga berdampak pada penyaluran aspirasi pegawai, menyediakan 
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dukungan dan dorongan kepada pegawai, memudahkan pegawai berinteraksi dan 

melibatkan para pegawai dalam mengambil keputusan. 

Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan 

kepemimpinannya untuk mengarahkan bawahan dalam mengerjakan 

pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi. Peran pemimpin dalam 

mengerakkan dan memberdayakan pegawainya dapat mempengaruhi kinerja 

pegawai. Perilaku pemimpin dapat menimbulkan dampak yang signifikan 

terhadap sikap, perilaku dan kinerja pegawai. Perilaku pemimpin pada dasarnya 

terkait dengan proses pertukaran yang terjadi antara pemimpin dan bawahannya. 

Seorang pemimpin dapat dikatakan efektif apabila dapat memotivasi dan 

menggerakkan pegawainya pada suatu pekerjaan dan lingkungan tertentu.  

Menurut Handoko (2001:294) kepemimpinan adalah kemampuan yang 

dipunyai oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja untuk 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kesuksesan suatu organisasi 

maupun perusahaan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebagian 

besar ditentukan oleh mutu kepemimpinan dalam organisasi yang bersangkutan. 

Kedudukan pemimpin dalam suatu organisasi maupun perusahaan amat penting 

dalam usaha dalam mencapai tujuan organisasi. 

Kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi 

para pengikutnya untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi mereka demi 

kebaikan organisasi dan mereka mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada 

diri para pengikutnya. Mereka menaruh perhatian terhadap kebutuhan 
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pengembangan diri para pengikutnya, mengubah kesadaran para pengikut atas 

isu–isu yang ada dengan cara membantu orang lain memandang masalah lama 

dengan cara yang baru serta mampu menyenangkan hati dan menginspirasi para 

pengikutnya untuk bekerja keras guna mencapai tujuan-tujuan bersama (Robbins, 

2008:9). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin (2008) diperoleh 

hasil bahwa ada pengaruh motivasi dan kepemimpinan baik secara parsial 

maupun simultan terhadap kinerja karyawan kantor Kesatuan Bangsa dan 

Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan penelitian 

Anderson (2006) diperoleh hasil bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara 

kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja. 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus merupakan 

salah satu instansi milik negara yang bergerak di bidang pendidikan yang 

mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan 

pemerintah daerah dalam merumuskan, membina, mengendalikan dan mengelola 

serta mengkoordinir kebijakan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga. Saat ini 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus memiliki 98 pegawai 

dengan 58 orang pegawai pria dan 40 orang pegawai wanita yang terbagi ke 

dalam beberapa bagian. Adapun spesifikasi pegawai Dinas Pendidikan Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut : 
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       Tabel 1.1 : Data Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Bagian L P TINGKAT PENDIDIKAN Jumlah 

SD SLTP SLTA D3 S1 S2 

Pejabat fungsional 14 5 - - - - 11 8 19 

Sekretaris 14 11 - 3 12 1 7 2 25 

Pengawas 3 2 - - - - - 5 5 

Bidang pemuda 4 3 - 1 4 - 2 - 7 

Bidang olahraga 6 4 - - 9 - 1 - 10 

Bidang pendidikan 

dasar 

6 5 - - 10 - 1 - 11 

Bidang pendidikan 

menengah 

7 4 - - 2 8 1 11 

Bidang PNF dan 

Informal 

4 6 - 1 1 - 8 - 10 

Jumlah 58 40 - 5 38 1 38 16 98 

     Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2010 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pegawai yang berasal dari lulusan 

SMA/STM/SMEA sebanyak 38 orang dan yang paling banyak berada di bagian 

sekretariat yaitu 12 orang staff yang dalam kesehariannya mengerjakan tugas-

tugas pokok pada instansi tersebut. Sedang yang lain tersebar di beberapa bagian. 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan yang terbanyak adalah pada 

tingkat menengah, maka dapat dikatakan kinerja pegawai belum optimal. 

Pada observasi awal melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus dari segi motivasi Dinas Pendidikan 
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Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus telah menempuh langkah strategis untuk 

meningkatkan kinerja pegawainya antara lain : pemberian kompensasi seperti gaji 

yang sesuai dengan pekerjaan dan setara dengan UMR yang berlaku, asuransi 

kesehatan, memberikan reward bagi pegawai yang mempunyai kinerja tinggi, 

memberikan tunjangan diluar gaji pokok, jenjang karir yang baik dengan cara 

memberikan kesempatan promosi kepada setiap pegawai serta menyediakan 

fasilitas dan pelatihan bagi pegawai. 

Salah satu motivasi yang diberikan oleh Dinas untuk meningkatkan 

kinerja pegawainya yaitu pendidikan kilat (diklat). Diklat yang dilakukan antara 

lain diklat dalam jabatan ini meliputi diklat kepemimpinan. Diklat kepemimpinan 

(diklatpim) dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, keahlian serta membentuk dan mengembangkan sikap kepribadian 

yang sesuai dengan persyaratan yang dituntut untuk jabatan struktural. Sedangkan 

diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang 

diperlukan dalam pelaksanaan tugas PNS dan diklat fungsional dilaksanakan 

untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang 

jabatan fungsional. 

Berikut ini adalah data mengenai jumlah pegawai yang mengikuti diklat 

yang diselenggarakan oleh Dinas dalam rangka meningkatkan kinerja 

pegawainya. 
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      Tabel 1.2 : Data pegawai yang mengikuti Diklat   

Bagian Jumlah 

Sekretariat  19 

Bidang pemuda 5 

Bidang olahraga 9 

Bidang pendidikan dasar 9 

Bidang pendidikan menengah 5 

Bidang PNF dan Informal 3 

Jumlah 45 

     Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2010 

Dari segi kepemimpinan yang dilakukan oleh pimpinan instansi 

berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag umum dan kepegawaian beserta 

beberapa staff di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada umumnya 

sudah baik. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus adalah gaya kepemimpinan 

transformasional. Hal ini dapat dilihat dari berbagai usaha yang dilakukan di 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharga Kabupaten Kudus yaitu salah satunya 

adalah melalui pelatihan, pemberian tunjangan diluar gaji, lebih mengakrabkan 

hubungan antar karyawan, suasana dan lingkungan pekerjaan yang baik dan lain 

sebagainya yang hal ini juga dapat meningkatkan motivasi karyawan di dalam 

bekerja. 
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Pimpinan selalu mengkomunikasikan tugas pokok dan fungsi instansi 

kepada bawahannya agar bawahan mempunyai komitmen yang tinggi dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Selain itu pimpinan juga memiliki 

hubungan yang dekat dengan pegawainya, pimpinan tak segan untuk memberikan 

pujian secara langsung kepada pegawai yang dapat menyelesaikan tugasnya 

dengan baik sehingga para pegawai merasa dihargai dan diperhatikan oleh 

pemimpin dalam menyelesaikan pekerjaannya. Berdasarkan observasi awal yang 

dilakukan oleh peneliti, pimpinan juga tak segan untuk memberikan arahan 

kepada bawahannya dalam menyelesaikan tugas dan memberikan penyelesaian 

masalah yang dihadapi oleh bawahannya secara rasional. 

Motivasi yang diberikan oleh Dinas sudah cukup optimal dan 

kepemimpinan yang dilakukan oleh pimpinan dirasa sudah baik, tetapi hal ini 

tidak berdampak baik pada kinerja pegawai. Salah satu indikator yang dapat 

digunakan untuk menilai kinerja pegawai selain berdasarkan DP-3 adalah 

kedisiplinan. Berdasarkan pada hasil wawancara awal dengan Kasubbag umum 

dan kepegawaian, masih banyak pegawai yang memiliki kinerja yang kurang 

optimal yaitu dengan adanya sebagian pegawai yang tidak mengikuti apel pagi, 

serta masih ada beberapa pegawai datang terlambat dan pulang sebelum jam kerja 

berakhir. Selain itu ada beberapa pekerjaan yang tidak terselesaikan tepat pada 

waktunya karena tingkat kedisipilinan dalam menjalankan tugas kurang baik, 

meskipun ada beberapa pegawai yang menyelesaikan tugasnya sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah data tentang tingkat indisipliner 

pegawai selama tahun 2010. 
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Tabel 1.3 : Tingkat kehadiran dan keterlambatan pegawai Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus 

Bulan Pegawai 

mangkir kerja 

Pegawai 

terlambat 

Pegawai meninggalkan 

kantor sebelum jam kerja 

berakhir 

Januari 2 9 15 

Febuari 2 8 17 

Maret 3 10 14 

April 1 12 10 

Mei 2 9 11 

Juni 3 13 15 

    Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus tahun 2010 

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat indisipliner pegawai Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus dari bulan Januari hingga 

Juni cukup tinggi. Ketidakhadiran atau keterlambatan pegawai di dalam bekerja  

dapat menyebabkan kinerja pegawai menurun. Hal ini dapat dijelaskan, bahwa 

jika pegawai tidak hadir atau terlambat dalam bekerja maka tugas yang 

dibebankan kepadanya akan terbengkalai atau tidak selesai sesuai dengan yang 

diharapkan, sehingga akan menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan 

seseorang dalam bekerja, lebih jauh lagi terjadi penurunan kinerja. Untuk jangka 

panjang hal ini akan berdampak terhadap kinerja organisasi. Besarnya tingkat 

indisipliner pegawai tersebut sangat merugikan kegiatan dinas secara menyeluruh. 
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Hal ini tidak sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan, dimana motivasi dan 

kepemimpinan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. 

Berdasarkan uraian di atas mengenai kecenderungan rendahnya kinerja 

pegawai Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kudus yang masih 

belum sesuai dengan yang diharapkan dan masih perlu dikaji lebih lanjut, maka 

penulis terdorong mengadakan penelitian tentang “PENGARUH MOTIVASI 

KERJA DAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP 

KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN 

OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS “ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pokok pikiran dan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana motivasi kerja, kepemimpinan transformasional, dan kinerja 

pegawai pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus ? 

2. Seberapa besar pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus ? 

3. Seberapa besar pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus ? 

4. Apakah motivasi kerja dan kepemimpinan transformasional secara simultan 

memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Agar dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan dapat mengenai 

sasaran sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka tujuan diadakannya 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana motivasi kerja, kepemimpinan 

transformasional dan kinerja pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kudus. 

2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh motivasi terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. 

3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kepemimpinan terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kudus. 

4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh motivasi dan kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hal penting dari sebuah penelitian adalah manfaat yang dapat dirasakan 

atau diterapkan setelah terungkap hasil penelitian. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah : 
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i. Manfaat Teoritis 

Dari segi ilmiah penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

ilmu pengetahuan tentang pengaruh motivasi kerja dan kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja pegawai sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis. 

ii. Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

tentang pengaruh motivasi kerja dan kepemimpinan transformasional 

terhadap kinerja pegawai sehingga memperoleh informasi untuk 

memperluas pengetahuan dalam bidang manajemen SDM. 

2. Bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana yang 

positif bagi para pimpinan untuk meningkatkan motivasi kerja para 

pegawainya dan meningkatkan kualitas kepemimpinannya sehingga 

dapat meningkatkan kinerja para pegawai. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Motivasi kerja 

2.1.1 Konsep dasar motivasi 

Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan atau 

menggerakkan. Motivasi merupakan salah satu faktor untuk memperbaiki 

prestasi individu serta tolak ukur hasil suatu pekerjaan. Motivasi diartikan 

sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi 

yang ada pada seseorang merupakan kekuatan pendorong yang akan 

mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan kepuasan dirinya 

(Handoko, 1997:252). 

Motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan 

orang tersebut bertindak. Orang biasanya bertindak karena satu alasan yaitu 

untuk mencapai tujuan. Jadi motivasi adalah sebuah dorongan yang diatur 

oleh tujuan dan jarang muncul dalam kekosongan (Robert L.Mathis Dan John 

H.Jackson, 2006:114). Motivasi menurut Nawawi (1990:351) adalah 

dorongan sebab, alasan seseorang melakukan sesuatu. Motivasi akan 

mendorong seseorang untuk bekerja lebih baik agar mampu meraih kinerja 

yang diharapkan, sehingga mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. 
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Motivasi adalah suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong 

seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah tercapainya 

tujuan tertentu. Tujuan jika berhasil dicapai maka akan memuaskan seseorang 

karena dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan tersebut (Munandar, 

2001:323). 

Motivasi adalah pemberian atau penimbulan motif, selain itu 

motivasi dapat pula diartikan hal atau keadaan menjadi motif. Motivasi 

kerja yaitu sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Kuat 

lemahnya motivasi seorang tenaga kerja ikut menentukan besar kecil 

prestasinya (Anoraga, 2005:35). Menurut Simon Devung (1988:104) 

Motivasi dapat berasal dari dalam maupun luar pegawai. Motivasi yang 

berasal dari dalam individu (motivasi intrinsik) berupa kebutuhan untuk 

mencapai sukses dan mengarah pada tercapainya kepuasan pribadi 

sedangkan motivasi yang berasal dari luar individu (motivasi ekstrinsik) 

merupakan suatu dorongan yang berasal dari luar individu yang mendorong 

perilaku individu ke arah pencapaian suatu kebutuhan. 

Menurut pendapat Diyah Dumasari Siregar (2007), apabila pegawai 

memiliki produktivitas dan motivasi kerja yang tinggi, maka laju roda pun 

akan berjalan kencang, yang akhirnya akan menghasilkan kinerja dan 

pencapaian yang baik bagi perusahaan maupun organisasi. Motivasi dari 

luar individu perlu mendapat perhatian lebih dari perusahaan agar terjadi 
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keseimbangan antara tujuan pegawai dengan perusahaan yang hendak 

dicapai. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu 

perbuatan atau tindakan yang mendorong orang lain untuk bersemangat 

dalam melakukan sesuatu (bekerja) untuk memenuhi kebutuhan yang 

menjadi tujuannya, sampai kebutuhan tersebut terpuaskan, kemudian 

digantikan dengan tujuan-tujuan yang lain. Pengaruh motivasi terhadap 

kinerja yang dihasilkan sangat erat sekali, dimana dengan adanya motivasi 

yang berbeda-beda dari setiap pegawai akan mempengaruhi kinerja yang 

dihasilkan pegawai. 

Konsep Motivasi 

 

 

 

 

 

 

                  Gambar 2.1 konsep motivasi 

 Sumber : Manajemen Sumber Daya Manusia, Hasibuan, 2009:144  
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Gambar konsep motivasi di atas yaitu menerangkan bahwa 

perangsang berbentuk materiil atau nonmateriil yang tercipta oleh internal 

(keinginan) maupun eksternal yang dilakukan oleh manajer menimbulkan 

rangsangan yang menciptakan keinginan (want) dan mempengaruhi perilaku 

seseorang (individu). Keinginan tersebut menjadi daya penggerak dan 

kemauan bekerja seseorang, dimana kemauan bekerja tersebut menghasilkan 

pemenuhan kebutuhan dan kepuasan seseorang. Kebutuhan dan kepuasan 

mendorong menciptakan perangsang selanjutnya dan seterusnya sehingga 

membentuk siklus.(Hasibuan, 2009:145). 

2.1.2 Teori motivasi 

Motivasi dapat berasal dari dua aspek, yaitu motivasi internal dan 

motivasi eksternal. Motivasi internal merupakan motivasi yang berasal dari 

dalam individu yang berupa kebutuhan untuk mencapai sukses dan 

mengarah pada tercapainya kepuasan pribadi. Sedangkan Motivasi eksternal 

merupakan motivasi yang berasal dari luar individu seseorang. Sebagai 

contoh motivasi internal adalah kebutuhan pemenuhan diri, aktualisasi diri 

dan penghargaan (Handoko, 1997:261). 

Menurut Hasibuan (2009:152) terdapat tiga teori dari motivasi yaitu:  

1. Teori Kepuasan  (Content Theory) 

Teori kepuasan menekankan pada “apa” yang memotivasi 

pegawai. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri 

orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung dan menghentikan 
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perilakunya. Tinggi rendahnya tingkat kebutuhan dan kepuasan yang 

ingin dicapai seseorang mencerminkan semangat bekerja orang 

tersebut. Contoh : Teori motivasi klasik, Maslow, Herzberg, Mc 

Clelland, ERG, Human Relation dan Cloude S. George. 

2. Teori Proses (Process Theory) 

Teori proses memusatkan perhatian pada “bagaimana” proses 

memotivasi berlangsung. Teori ini menyatakan bahwa motivasi 

sebagai proses sebab akibat bagaimana seseorang bekerja dan hasil apa 

yang akan diperolehnya. Contoh : Teori harapan dan keadilan. 

3. Teori Pengukuhan (Reinforcement Theory) 

Teori Pengukuhan lebih menitikberatkan pada cara di mana 

perilaku dipelajari. Teori ini menyatakan hubungan sebab akibat dari 

perilaku dengan pemberian kompensasi, misal promosi dan bonus. 

Contoh : Pengukuhan positif dan negatif. Hasibuan (2001:223) 

Beberapa teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain 

adalah sebagai berikut : 

1. Teori motivasi klasik 

Menyatakan bahwa motivasi para pekerja hanya untuk dapat 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologis saja. Kebutuhan biologis 

ini akan terpenuhi, jika gaji atau upah yang diberikan cukup besar, 

sehingga semangat kerja merekapun akan meningkat (Hasibuan, 

2001:224). 
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2. Maslow Need Hierarchy Theory (Teori Hirarki Kebutuhan 

Maslow) 

Maslow’s Need Hierarchy Theory atau A Theory of Human 

Motivation, dikemukakan oleh A. H. Maslow tahun 1943. Teori ini 

merupakan kelanjutan dari Human Science Theory Elton Mayo (1880-

1949) yang menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seseorang itu 

jamak yaitu kebutuhan biologis dan psikologis berupa material dan 

nonmaterial (Hasibuan, 2001:224). 

Hirarki kebutuhan dari Maslow :   

a. Physiological needs (Kebutuhan fisik) 

Kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup seseorang, seperti makan, minum, udara, 

perumahan dan lain-lainnya. Keinginan memenuhi kebutuhan 

fisik ini merangsang seseorang berperilaku dan bekerja giat. 

b. Safety and security needs (Kebutuhan keamanan dan 

keselamatan) 

Kebutuhan akan keamanan dari ancaman, yakni merasa aman 

dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melakukan 

pekerjaan. 

c. Affiliation or acceptance needs (Kebutuhan sosial) 

Kebutuhan sosial, teman, dicintai dan mencintai serta 

diterima dalam pergaulan kelompok karyawan dan 

lingkungannya.  
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d. Esteem or status needs (Kebutuhan penghargaan diri dan 

pengakuan) 

Kebutuhan akan penghargaan diri, pengakuan serta 

penghargaan prestise dari karyawan dan masyarakat 

lingkungannya. 

e. Self actualization (Kebutuhan aktualisasi diri) 

Kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan 

kecakapan, kemampuan, keterampilan dan potensi optimal untuk 

mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan atau luar biasa 

yang sulit dicapai orang lain. 

3. Teori dua faktor dari Herzberg 

Teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg atau 

sering juga disebut Teori Motivasi Kesehatan. Teori ini merupakan 

hasil pengembangan dari teori hirarkhi kebutuhan Maslow. Herzberg 

(dalam Hasibuan,2001:228) menyatakan bahwa orang dalam 

melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor yang 

merupakan kebutuhan, yaitu : 

a. Faktor pemuas (motivation factors), merupakan faktor 

pendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari 

dalam diri orang tersebut (intrinsik) yang dapat menimbulkan 

kepuasan kerja (job satisfaction) serta menghasilkan kualitas 
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kinerja yang baik sehingga menimbulkan prestasi kerja yang 

baik. Faktor motivasi ini berhubungan dengan kebutuhan 

aktualisasi diri dan penghargaan.  Faktor-faktor ini mencakup : 

(1) Prestasi yang diraih, 

(2) Pengakuan orang lain 

(3) Pekerjaan itu sendiri 

(4) Tanggung jawab terhadap pekerjaan 

(5) Kemajuan kenaikan pangkat atau promosi 

(6) Pengembangan potensi individu 

Menurut Herzberg cara terbaik untuk memotivasi karyawan 

adalah dengan memasukkan unsur tantangan dan kesempatan 

guna mencapai keberhasilan dalam pekerjaan mereka. Penerapan 

dengan pengayaan pekerjaan (job enrichment), yaitu suatu teknik 

untuk memotivasi pegawai yang melibatkan upaya pembentukan 

kelompok-kelompok kinerja natural, pengkombinasian tugas-

tugas, pembinaan hubungan dengan klien, pembebanan vertikal, 

pembukaan saluran balikan. Teknik ini bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan tingkat tinggi pegawai. Pengayaan 

pekerjaan ini merupakan upaya menciptakan motivator seperti 

kesempatan untuk berhasil dalam pekerjaan dengan membuat 

pekerjaan lebih menarik dan lebih menantang. 
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b. Faktor pemeliharaan (maintenance factors) atau lebih dikenal 

dengan faktor higienis, merupakan faktor yang berkaitan dengan 

pemenuhan kebutuhan untuk memelihara keberadaan pegawai 

sebagai manusia, pemeliharaan ketentraman dan kesehatan. 

Maintenance factors dapat mencegah merosotnya semangat kerja 

atau efisiensi, dan meskipun faktor ini tidak dapat memotivasi 

pegawai tetapi dapat menimbulkan ketidakpuasan kerja atau 

menurunnya kinerja. Faktor-faktor ini meliputi: 

(1) Kompensasi 

(2) Kondisi kerja 

(3) Status pekerjaan 

(4) Hubungan-hubungan dengan atasan, bawahan dan rekan 

sejawat 

(5) Kebijakan dan administrasi perusahaan 

(6) Kehidupan pribadi 

(7) Keamanan kerja 

(8) Kestabilan kerja 

(9) Penggajian dan upah 

Maintenance factors merupakan tempat pemenuhan 

kebutuhan tingkat rendah terutama kebutuhan keamanan atau 

rasa aman yang dikualifikasikan kedalam faktor ekstrinsik 
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dimana apabila kebutuhan ini terpenuhi maka nilainya mejadi 

nol dan dapat menimbulkan kepuasan kerja, sebaliknya apabila 

tidak terpenuhi maka akan menimbulkan ketidakpuasaan kerja 

(no job satisfaction) yang dapat menimbulkan turunnya kinerja 

pegawai. 

4. McClelland’s Achievement Motivation Theory (Teori Motivasi 

Prestasi) 

Teori motivasi prestasi dikemukakan oleh David McClelland, teori 

ini berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi 

potensial. Bagaimana energi ini dilepaskan dan digunakan tergantung 

pada kekuatan dorongan motivasi seseorang dan situasi serta peluang 

yang tersedia (Hasibuan, 2001:230). Energi ini akan dimanfaatkan 

oleh karyawan karena didorong oleh: 

1) Kekuatan motif dan kebutuhan dasar yang terlibat. 

2) Harapan keberhasilannya. 

3) Nilai insentif yang terletak pada tujuan. 

McClelland mengelompokkan tiga kebutuhan manusia yang dapat 

memotivasi gairah bekerja, yaitu : 

a. Kebutuhan akan prestasi (Need for achievement) 

Merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja 

seseorang. Mendorong seseorang untuk mengembangkan 

kreativitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi 

yang dimilikinya demi mencapai prestasi kerja yang optimal. 
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b. Kebutuhan akan afiliasi (Need for affiliation) 

Kebutuhan ini menjadi daya penggerak yang akan 

memotivasi semangat kerja seseorang, karena itu kebutuhan 

afiliasi ini yang merangsang gairah kerja seorang karyawan, 

sebab setiap orang menginginkan : 

(1) Kebutuhan akan perasaan dihormati oleh orang lain 

dilingkungan ia hidup dan bekerja. 

(2) Kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia 

merasa dirinya penting. 

(3) Kebutuhan akan perasaan maju dan tidak gagal. 

(4) Kebutuhan akan perasaan ikut serta. 

c. Kebutuhan akan kekuasaan (Need for power) 

Merangsang dan memotivasi gairah kerja seseorang serta 

mengerahkan semua kemampuan demi mencapai kekuasaan atau 

kedudukan yang terbaik dalam organisasi. 

5. Teori ERG 

Teori ERG dikemukakan oleh Clayton Aldefer seorang ahli dari 

Yale University. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori 

kebutuhan yang dikemukakan oleh A. H. Maslow. Teori ERG ini oleh 

para ahli dianggap lebih mendekati keadaan sebenarnya berdasarkan 

fakta-fakta empiris (Hasibuan, 2001:232). 
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Aldefer mengemukakan bahwa ada tiga kelompok kebutuhan yang 

utama, yaitu : 

a. Kebutuhan akan keberadaan (Exsistence needs) 

Berhubungan dengan kebutuhan dasar termasuk di dalamnya 

Physiological needs dan safety needs dari Maslow. 

b. Kebutuhan akan afiliasi (Relatedness needs) 

Menekankan akan pentingnya hubungan antar individu 

(interpersonal relationships) dan bermasyarakat (social 

relationships). 

c. Kebutuhan akan kemajuan (Growth needs) 

Keinginan instrinsik dalam diri seseorang untuk maju atau 

meningkatkan kemampuan pribadinya. 

Perbedaan Teori ERG dengan Teori hirarki kebutuhan Maslow, 

yaitu : 

1) Teori ERG menyatakan bahwa lebih dari satu kebutuhan dapat 

bekerja pada saat yang bersamaan, artinya tidak selalu harus 

bertingkat-tingkat atau berjenjang seperti yang dikemukakan 

oleh Maslow. 

2) Teori ERG menyatakan, jika untuk mencapai pemuasan 

kebutuhan yang lebih tinggi sulit dicapai maka keinginan untuk 

memuaskan kebutuhan yang lebih rendah menjadi meningkat. 

 



26 

 

 

 

2.1.3 Metode Motivasi 

Terdapat dua metode dalam motivasi, metode tersebut adalah 

metode langsung dan  metode tidak langsung (Hasibuan, 2009:149), kedua 

metode mengenai motivasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

(1) Metode langsung, merupakan motivasi materiil atau non materiil yang 

diberikan secara langsung kepada setiap pegawai untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepuasannya. Motivasi ini dapat diwujudkan, misalnya 

dengan memberikan pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, 

bintang jasa. 

(2) Metode tidak langsung, merupakan motivasi yang diberikan hanya 

merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah 

kerja/kelancaran tugas sehingga pegawai betah dan bersemangat dalam 

melakukan pekerjaannya. contohnya  kursi empuk, mesin-mesin yang 

baik, ruangan kerja yang terang dan nyaman, suasana yang serasi, serta 

penempatan yang tepat. Motivasi tidak langsung besar pengaruhnya 

untuk merangsang semangat bekerja pegawai sehingga produktif.  

2.1.4 Azas-azas Motivasi 

Menurut Hasibuan (2009:146) Azas-azas motivasi ini mencakup : 

(1) Azas mengikut sertakan, artinya mengajak bawahan untuk ikut serta 

dalam berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka 

untuk mengajukan ide-ide, rekomendasi dalam proses pengambilan 

keputusan. 
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(2) Azas komunikasi, artinya menginformasikan secara jelas tentang 

tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakan dan kendala yang 

dihadapi. 

(3) Azas pengakuan, artinya memberikan penghargaan, pujian dan 

pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja 

yang dicapai. 

(4) Azas wewenang yang didelegasikan, artinya memberikan 

kewenangan, dan kepercayaan diri kepada bawahan, bahwa dengan 

kemampuan dan kreativitas ia mampu mengerjakan tugas-tugas itu 

dengan baik. 

(5) Azas perhatian timbal balik, artinya bawahan yang berhasil mencapai 

tujuan dengan baik maka pemimpin harus bersedia memberikan alat 

dan jenis motivasi. Tegasnya kerjasama yang saling menguntungkan 

kedua belah pihak. 

2.2 Kepemimpinan Transformasional 

2.2.1 Pengertian Kepemimpinan Transformasional 

  Dalam suatu organisasi maupun perusahaan diperlukan adanya 

kepemimpinan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Maju 

mundurnya organisasi maupun perusahaan dipengaruhi oleh kepemimpinan 

seorang pemimpin dalam rangka mengelola sumber daya manusia yang ada 

karena pemimpin tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaannya sendirian 

saja, melainkan meminta bantuan orang lain untuk membantu dengan 

memberikan tugas-tugas atau mendelegasikan kepada orang lain dalam hal 

ini bawahannya. 
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Kepemimpinan adalah gaya perilaku seseorang untuk membuat 

orang lain mengikuti apa yang dikehendakinya (Mangkuprawira dan 

Hubeis, 2007,137). Menurut Handoko (2001:294) kepemimpinan adalah 

kemampuan yang dipunyai oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain 

agar bekerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Sudarwan (2004:56) mendefinisikan kepemimpinan adalah setiap tindakan 

yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinir dan 

memberi arah kepada individu atau kelompok lain yang tergabung dalam 

wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Kepemimpinan adalah seni seorang pemimpin untuk mempengaruhi 

perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja produktif untuk 

mencapai tujuan organisasi (Hasibuan, 2001:197). Kepemimpinan adalah 

sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola 

interaksi, hubungan kerjasama antar peran, kedudukan dari suatu jabatan 

administratif, dan presepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh 

(Wahjosumidjo, 1999:17). 

Pendapat lain mengatakan kepemimpinan adalah adalah sekumpulan 

dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk 

didalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka 

meyakinkan yang dipimpinnya agar mau dan dapat melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada 

kegembiraan batin serta merasa tidak terpaksa (Purwoto, 2005:26). 
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Siagian Dalam Brahmasari (2005:5) mengemukakan kepemimpinan 

adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain (para 

bawahannya) sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan kehendak 

pemimpin meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya. 

Menurut Bass (1998) dalam Mutamimah (2001:3) mendefinisikan 

kepemimpinan transformasional terjadi jika pemimpin memperluas dan 

membangkitkan minat karyawannya, membangkitkan kesadaran dan 

penerimaan tujuan dan misi kelompok. Pemimpin transformasional adalah 

seorang yang memiliki kekuatan untuk mendatangkan perubahan didalam 

diri para anggota tim dan didalam organisasi secara keseluruhan. 

Menurutnya kepemimpinan transformasional dapat digunakan bila 

diperlukan untuk meningkatkan kinerja. 

Robbins (2008:90) mendefinisikan Kepemimpinan transformasional 

adalah pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk 

mengenyampingkan kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi 

dan mereka mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada diri para 

pengikutnya. Mereka menaruh perhatian terhadap kebutuhan pengembangan 

diri para pengikutnya, mengubah kesadaran para pengikut atas isu-isu yang 

ada dengan cara membantu orang lain memandang masalah lama dengan 

cara yang baru serta mampu menyenangkan hati dan menginspirasi para 

pengikutnya untuk bekerja keras guna mencapai tujuan-tujuan bersama. 
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Dari definisi tesebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

transformasional adalah suatu gaya kepemimpinan yang lebih memotivasi 

atau menginspirasi karyawan untuk dapat merubah dirinya sehingga dapat 

bekerja keras guna mencapai tujuan–tujuan bersama. 

Kesuksesan suatu organisasi maupun perusahaan dalam 

mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebagian besar ditentukan oleh 

mutu kepemimpinan dalam organisasi yang bersangkutan. Kedudukan 

pemimpin dalam suatu organisasi maupun perusahaan amat penting dalam 

usaha dalam mencapai tujuan organisasi. 

2.2.2 Sifat-sifat Kepemimpinan 

Upaya untuk menilai sukses tidaknya pemimpin itu dilakukan antara 

lain dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat dan kualitas atau mutu 

perilakunya yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinannya. 

Usaha-usaha yang sistematis tersebut membuahkan teori sifat atau kesifatan 

dari kepemimpinan. 

Edwin Ghiselli dalam Handoko (1995:297) mengemukakan teori 

mereka tentang teori kesifatan atau sifat kepemimpinan. Edwin Ghiselli 

mengemukakan enam sifat kepemimpinan yaitu : 

1. Kemampuan dalam kedudukannya sebagai pegawas (Supervisory 

ability) atau pelaksana fungsi-fungsi dasar manajemen. 

2. Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, mencakup pencarian 

tanggung jawab dan keinginan untuk sukses. 
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3. Kecerdasan mencakup kebijakan, pemikiran kreatif dan daya pikir. 

4. Ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan 

memecahkan maslah-masalah dengan cakap dan tepat. 

5. Kepercayaan atau pandangan terhadap dirinya sehingga mampu untuk 

menghadapi masalah. 

6. Inisiatif atau kemampuan untuk bertindak tidak tergantung, 

mengembangkan serangkaian kegiatan dalam menemukan dan 

menemukan cara-cara baru atau inovasi. 

Menurut Cantika (2005:171) mengemukakan sifat-sifat pemimpin 

sebagai berikut : 

1. Watak dan kepribadian yang terpuji 

Agar bawahan maupun orang yang berada di luar organisasi 

mempercayainya, seorang pemimpin harus mempunyai kepribadian 

yang terpuji. 

2. Keinginan melayani bawahan 

Seorang pemimpin harus percaya pada bawahannya, ia mendengarkan 

pendapat mereka dan berkeinginan untuk membantu mereka, 

menimbulkan dan mengembangkan keterampilan mereka agar karir 

mereka meningkat.  
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3. Memahami kondisi lingkungan 

Seorang pemimpin tidak hanya menyadari tentang apa yang terjadi di 

sekitarnya, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang memadai 

sehingga dapat mengevaluasi perbedaan kondisi organisasi dan para 

bawahannya. 

4. Memiliki intelejensi yang tinggi 

Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan berpikir pada taraf 

yang tinggi, ia dituntut untuk mampu menganalisis problem dengan 

efektif, belajar dengan cepat dan memiliki minat yang tinggi untuk 

menggali dan mendalami ilmu. 

5. Berorientasi kedepan 

Seorang pemimpin harus memiliki intuisi, kemampuan memprediksi, 

dan visi sehingga dapat mengetahui tentang kemungkinan-

kemungkinan apa yang dapat mempengaruhi organisasi yang 

dikelolanya sejak awal. 

6. Sikap terbuka dan lugas 

Pemimpin harus dapat mempertimbangkan fakta-fakta dan inovasi 

yang baru, lugas namun konsisten pendiriannya. Bersedia menganti 

cara kerja yang lama dengan cara kerja yang baru yang dipandang 

mampu memberi nilai guna yang efisien dan efektif bagi organisasi.  
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2.2.3 Peran pemimpin 

Menurut Mc.Leod, Jr (2004:8) peran-peran yang dimainkan oleh 

seorang pemimpin meliputi peran antar pribadi (interpersonal), informasi 

(information) dan keputusan (desicional). 

1. Peran antar pribadi (Interpersonal Roles) 

Peran antar pribadi meliputi peran pemimpin sebagai seorang 

tokoh (Figurehead) yang melaksanakan tugas-tugas seremonial seperti 

mendampingi pejabat yang berkunjung meninjau fasilitas, peran 

pimpinan sebagai pemimpin (leader) yang memelihara unit dengan 

memperkerjakan dan melatih staf serta menyediakan motivasi dan 

dorongan, dan peran pemimpin sebagai penghubung (liaison) yang 

menjadi hubungan dengan orang-orang diluar unit lingkungannya 

tersebut dengan tujuan menyelesaikan masalah-masalah bisnis. 

2. Peran informasi (Informational Roles) 

Peran informasi dimainkan oleh seorang pemimpin dalam 

menjalankan tugas kepemimpinannya yaitu pemimpin berperan 

sebagai pemantau (monitor) dimana dia secara tetap mencari informasi 

mengenai kinerja unit, indera pemimpin mengamati aktivitas intern 

unit dan lingkungannya, pemimpin berperan sebagai pewarta 

(disseminator) meneruskan informasi yang berharga kepada orang lain 

dalam unitnya, dan berperan sebagai juru bicara (spokerperson) yang 
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meneruskan informasi yang berharga kepada orang-orang di luar unit 

pimpinan dan orang-orang dilingkungannya. 

3. Peran keputusan (Decisional Roles) 

Peran keputusan dijalankan oleh seorang pemimpin mencakup 

peran pemimpin sebagai wirausaha (enterpreneur) yang membuat 

perbaikan-perbaikan yang cukup permanen pada unit seperti 

mengubah struktur organisasi, pemimpin sebagai pengelola gangguan 

(disturbance handler) yang bereaksi pada kejadian-kejadian yang tak 

terduga seperti devaluasi dolar di negara asing yang menjadi tempat 

operasi perusahaannya, pemimpin sebagai sumber daya (resource 

allocator) yang mengendalikan pengeluaran unitnya, menentukan unit 

bawahan mana yang mendapatkan sumber daya dan pemimpin sebagai 

perunding (negotiator). 

2.2.4 Tugas-tugas Kepemimpinan 

Berdasarkan pengertian bahwa kepemimpinan adalah proses yang 

mempengaruhi tingkah laku yang mengandung indikasi serangkaian tugas 

yang perlu dilaksanakan oleh seorang pemimpin, maka tugas seorang 

pemimpin antara lain: 

1. Membangkitkan kepercayaan dan loyalitas bawahan 

2. Mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain 

3. Dengan berbagai cara mempengaruhi orang lain 
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4. Seorang pemimpin adalah seorang yang besar yang dikagumi, 

mempesona dan dikagumi bawahannya (Wahjosumidjo, 2002:40) 

Masih menurut Wahjosumidjo empat macam tugas penting seorang 

pemimpin yaitu : 

1. Mendefinisikan misi dan peranan organisasi 

Misi dan peranan organisasi hanya dapat dirumuskan dan 

didefinisikan sebaik-baiknya, apabila seorang pemimpin memahami 

lebih dulu asumsi struktural sebuah organisasi. 

2. Pemimpin merupakan pengejawantahan tujuan organisasi 

Pemimpin harus menciptakan sebuah kebijakan ke dalam 

tatanan atau keputusan terhadap sarana untuk mencapai tujuan yang 

direncanakan.  

3. Mempertahankan keutuhan organisasi 

Pemimpin bertugas untuk mempertahankan keutuhan 

organisasi dengan melakukan koordinasi dan kontrol melalui dua cara 

yaitu melalui otoritas peraturan dan melalui pertemuan koordinasi 

khusus terhadap berbagai peraturan.  

4. Mengendalikan konflik internal yang terjadi di dalam organisasi 

Pemimpin bertugas untuk mengendalikan konflik yang terjadi 

didalam organisasi agar konflik yang terjadi tidak berdampak buruk 

terhadap pencapaian tujuan organisasi. 
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2.2.5 Tipe-tipe Kepemimpinan 

Menurut Siagian (2002:17-26) tipe-tipe kepemimpinan yang ada 

pada seorang pemimpin adalah: 

1. Tipe Kharismatis 

Tipe kepemimpinan kharismatis memiliki kekuatan energi, 

daya tarik, wibawa yang luar biasa sehingga ia mempunyai pengikut 

yang sangat besar jumlahnya dan pegawai-pegawai yang bisa 

dipercaya.  

2. Tipe Paternalisitis dan Maternalisitis 

Tipe kepemimpinan paternalistis dan maternalisitis ini 

merupakan tipe seorang pemimpin yang menggabungkan antara ciri 

positif dan negatif, antara lain: 

a. Bersikap terlalu melindungi. 

b. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk 

mengambil keputusan sendiri. 

c. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

berinisiatif dan mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas 

mereka sendiri. 

d. Sering menonjolkan sikap paling mengetahui segala hal. 

e. Melakukan pengawasan yang ketat. 
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3. Tipe Militeristis 

Tipe kepemimpinan ini mirip sekali dengan tipe kepemimpinan 

otoriter tapi bukan kepemimpinan organisasi militer. Lebih banyak 

menggunakan sistem perintah atau komando terhadap bawahannya, 

menurut adanya disiplin keras dan kaku, tidak menghendaki saran, 

usul, sugesti dan kritikan-kritikan dari bawahan. 

4. Tipe Otokratis 

Mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak 

harus dipatuhi. Pemimpin selalu mau berperan sebagai pemain 

tunggal, setiap perrintah dan kebijakan ditetapkan tanpa berkonsultasi 

dengan bawahannya dan para bawahannya sebagai pelaksana. 

5. Tipe Laissez-Faire 

Kebebasan penuh diberikan kepada kelompok dalam 

menentukan kebijakan dimana peran pemimpin sangat minim, 

pemimpin tidak ikut serta dalam membahas kegiatan, non patisipasi 

pemimpin dalam pemberian tugas, pemimpin tidak berusaha mengatur 

jalannya kegiatan. Pemimpin ini tidak senang mengambil resiko dan 

lebih cenderung pada upaya mempertahankan status quo. 

6. Tipe populistis 

Berpegang teguh pada nilai masyarakat tradisional. 

Kepemimpinan ini mengutamakan penghidupan nasionalisme. Misal 

Soekarno dengan pemahaman Marhaenismenya.  
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7. Tipe Administratif dan Eksekutif 

Kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas 

administrasi secara efektif yang mampu menggerakkan dinamika 

modernisasi dan pembangunan.  

8. Tipe Demokratis 

Semua kebijakan dibahas dan diputuskan dalam kelompok 

dengan pemimpin sebagai pendorong.  Langkah-langkah umum 

perspektif kegiatan dibahas bersama demi kepentingan kelompok 

dengan pemimpin memberikan alternatif, pemberian tugas diberikan 

kepada kelompok, pemimpin cenderung bersifat objektif. 

2.2.6 Faktor – faktor yang mempengaruhi Kepemimpinan Transformasional 

Pendapat Bass dalam Mutamimah (2001:3) menjelaskan bahwa 

seorang pemimpin dapat mentransformasikan bawahannya melalui empat 

komponen yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

2. Charismatic Leadership (Kharisma atau pengaruh terhadap individu) 

Pemimpin tersebut memiliki power dan pengaruh. Pegawai 

dibangkitkan sehingga mempunyai tingkat kepercayaan dan 

keyakinan. Pemimpin membangkitkan dan menyenangkan pegawainya 

dengan meyakinkan bahwa mereka mampu menyelesaikan sesuatu 

yang lebih besar dengan usaha yang ekstra. 
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3. Inspirational Motivation (Motivasi Inspiratif) 

Pemimpin selalu memotivasi dan merangsang bawahannya 

dengan menyiapkan pekerjaannya yang berarti dan menantang, 

antusiasme dan optimisme yang ditunjukkan. Pemimpin selalu 

mengkomunikasikan visi, misi dan harapan-harapan dengan tujuan 

agar bawahan mempunyai komitmen yang tinggi untuk mencapai 

tujuan. 

4. Intellectual Stimulation (Stimulasi Intelektual) 

Pemimpin selalu menstimulti bawahannya secara intelektual 

sehingga menjadi inovatif dan kreatif dalam menyelesaikan masalah 

dengan cara-cara yang baru, selain itu pemimpin mengajarkan dengan 

melihat kesulitan sebagai masalah yang harus diselesaikan dan 

memberikan penyelesaian masalah secara rasional.  

5. Individualized Consideration (Konsiderasi Individual) 

Pemimpin memberikan perhatian kepada pegawai secara 

individual seperti, kebutuhan pegawai untuk berprestasi, memberikan 

gaji, memberi nasehat kepada pegawai sehingga pegawai dapat 

tumbuh dan berkembang. 
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2.3 Kinerja Pegawai 

2.3.1 Pengertian kinerja 

Kerja menurut Hasibuan (2001:160) adalah pengorbanan jasa 

jasmani dan pikiran untuk menghasilkan barang atau jasa dengan 

memperoleh imbalan prestasi tertentu. Sedangkan Kinerja menurut 

Hasibuan (2002:160) adalah merupakan suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan 

kesempatan. Mangkunegara (2004:67) memberikan pengertian tentang 

kinerja yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Menurut Perwirasentono (1999:2) kinerja atau 

performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tangung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan 

organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral maupun etika. 

Menurut M.As’ad (2001:48) kinerja karyawan adalah merupakan hal 

yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan 

bersangkutan. Ukuran ini ditentukan oleh organisasi yang ditetapkan 

sebagai target dalam satu periode. Teori Robbins menyebutkan mengenai 

beberapa faktor yang saling berkaitan diantaranya kepemimpinan 

(leadership), motivasi (motivation), kemampuan (ability), dimana faktor-

faktor tersebut akan berinteraksi menjadi satu fungsi kinerja pada pegawai 

(Robbins, 1996:95). 
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Dari pendapat para ahli di atas mengenai kinerja maka dapat 

disimpulkan bahwa kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

2.3.2 Unsur kinerja 

Menurut Vroom (dalam As’ad, 1991:48), kinerja mengandung tiga 

unsur yaitu antara lain :  

a. unsur waktu, dalam arti hasil-hasil yang dicapai oleh usaha-usaha 

tertentu dinilai dalam satu putaran waktu atau sering disebut periode. 

Ukuran periode dapat menggunakan satuan jam, hari, bulan maupun 

tahun. 

b. Unsur hasil, dalam arti hasil-hasil tersebut merupakan hasil rata-rata 

pada akhir periode tersebut. Hal ini tidak berarti mutlak, setengah 

periode harus memberikan hasil setengah dari keseluruhan. 

c. Unsur metode, dalam arti seorang pegawai harus menguasai betul dan 

bersedia mengikuti pedoman metode yang telah ditentukan, yaitu 

metode kinerja yang efektif dan efisien, ditambahkan pula dalam 

bekerjanya pegawai tersebut harus bekerja dengan penuh gairah dan 

tekun serta bukan berarti harus bekerja berlebihan. 
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2.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

Para pimpinan perusahaan atau organisasi sangat menyadari adanya 

perbedaan kinerja antara satu pegawai dengan pegawai lainnya yang berada 

di bawah pengawasannya. Walaupun pegawai-pegawaiya bekerja pada 

tempat yang sama namun produktivitas mereka tidaklah sama. Menurut 

Tiffin Mc. Cormick (dalam As’ad, 1991:50) Secara garis besar perbedaan 

kinerja ini disebabkan oleh dua yaitu :  

1. Variabel individual, meliputi : sikap, karakteristik, sifat-sifat fisik, 

minat dan motivasi, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, 

serta faktor individu lainnya. 

2. Variabel situsional 

a. Faktor fisik dan pekerjaan, terdiri dari : metode kerja, kondisi dan 

desain perlengkapan kerja, penataan ruang dan lingkungan fisik 

(penyinaran, temperatur dan ventilasi). 

b. Faktor sosial dan organisasi, meliputi : peraturan peraturan 

organisasi, sifat organisasi, jenis latihan, pengembangan dan 

pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial. 

Menurut Bernadin dalam Robbins (1998:260), kriteria penentu 

dalam bekerja diantaranya : 

1. Kualitas kerja 

Dimana hasil aktifitas yang dilakukan mendekati sempurna, 

dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas 

ataupun memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan di suatu aktivitas. 
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Kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan pegawai. 

2. Ketepatan waktu 

Tingkat suatu aktifitas diselesaikan pada awal waktu yang 

diinginkan dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktifitas lain. Ketepatan 

waktu diukur dari persepsi pegawai terhadap suatu aktifitas yang 

diselesaikan di awal waktu sampai menjadi output. 

3. Efektivitas 

Tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, 

teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan 

keuntungan dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya, 

efektivitas kerja, persepsi pegawai dalam menjalankan tugas, 

efektivitas penyelesaian tugas  yang ditentukan perusahaan. 

4. Kemandirian 

Adalah tingkat dimana seorang pegawai dapat melakukan 

fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan, bimbingan dari pengawas, 

atau keterlibatan pengawas mencampuri kerja pegawai untuk 

menghindari hasil yang merugikan. Kemandirian akan diukur dari 

persepsi pegawai terhadap tugas dalam melakukan fungsi kerjanya 

masing-masing pegawai sesuai dengan tanggung jawab pegawai itu 

sendiri.  
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5. Komitmen kerja 

Merupakan tingkat dimana pegawai mempunyai komitmen 

kerja dengan perusahaan dan tanggung jawab pegawai terhadap 

perusahaan. Pengukuran komitmen kerja menggunakan persepsi 

pegawai dalam membina hubungan dengan perusahaan dan tanggung 

jawab, loyalitas terhadap perusahaan. 

Sedangkan menurut Robert L.Mathis dan John Jackson (2001:82) 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja yaitu 

Kemampuan pegawai, Motivasi, Dukungan yang diterima, Keberadaan 

pekerjaan yang mereka lakukan, serta 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 aktifitas tertentu yang diakibatkan oleh 

kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta 

keinginan untuk berprestasi. 

2.3.4 Tujuan Penilaian Kinerja  

Robbins (2003:258-259) menjelaskan bahwa tujuan penilaian kinerja 

adalah:  

1. Manajemen menggunakan penilaian untuk mengambil keputusan   

personalia secara umum. 
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2. Penilaian memberikan penjelasan tentang pelatihan dan 

pengembangan yang dibutuhkan. 

3. Penilaian kinerja dapat dijadikan sebagai kriteria untuk program 

seleksi dan pengembangan yang disahkan.  

4. Penilaian kinerja juga untuk memenuhi tujuan umpan balik yang ada 

terhadap para pekerja tentang bagaimana organisasi memandang 

kinerja mereka. 

5. Penilaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan atau 

menentukan penghargaan. 

Tujuan dilakukannya penilaian kinerja secara umum adalah untuk 

memberikan feedback kepada karyawan dalam upaya memperbaiki tampilan 

kerjanya dan upaya meningkatkan produktivitas organisasi, dan secara 

khusus dilakukan dalam kaitannya dengan berbagai kebijaksanaan terhadap 

karyawan seperti untuk promosi, kenaikan gaji, pendidikan, latihan, dan lain 

sebagainya (Hariandja, 2002:195). 

Sedangkan menurut Simamora (2006:343) tujuan utama sistem 

penilaian kinerja adalah untuk menghasilkan informasi yang akurat dan 

sahih tentang perilaku dan kinerja anggota organisasi, sedangkan tujuan 

khususnya adalah untuk mengevaluasi dan pengembangan. 

Suatu perusahaan melakukan penilaian kinerja didasarkan pada dua 

alasan pokok (Rivai, 2005:311)  yaitu : 

1. Manajer memerlukan evaluasi yang objektif terhadap kinerja 

karyawan pada masa lalu yang digunakan untuk membuat keputusan 

di bidang SDM di masa yang akan datang. 



46 

 

 

 

2. Manajer memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu 

karyawannya memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan, 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk perkembangan 

karier dan memperkuat kualitas hubungan antar manajer yang 

bersangkutan.    

2.3.5 Penilaian Kinerja Pegawai 

Penilaian kinerja (peformance appraisal) sering disebut penilaian 

prestasi kerja, penilaian tampilan kerja, penilaian unjuk kerja, penilaian 

pelaksanaan pekerjaan merupakan proses mengevaluasi pelaksanaan jabatan 

karyawan yang dilakukan secara periodik, dilakukan dengan 

membandingkan kinerja yang dicapai karyawan dengan kinerja yang 

diharapkan berdasarkan standar (Silalahi, 2002:292). Sedang menurut 

Simamora (2004:338) penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh 

organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan. 

Penilaian kinerja karyawan adalah menilai rasio hasil kerja nyata 

dengan standar baik kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap 

individu karyawan (Hasibuan, 2001:159). Jadi penilain kinerja karyawan 

secara singkat adalah proses perusahaan menilai kinerja karyawan dengan 

standar yang ada. 

Penilaian kinerja merupakan salah satu tugas penting untuk 

dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan. Walau demikian, penilaian 

kinerja yang objektif bukanlah hal yang sederhana, penilaian harus 
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dihindarkan adanya ”like dan dislike” dari penilai, agar obyektifitas 

penilaian dapat terjaga. Kegiatan penilaian ini penting karena dapat 

digunakan untuk memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan 

memberi umpan balik kepada pegawai tentang kinerja mereka. Penilaian 

kinerja diperlukan untuk menentukan kontribusi individu atau tingkat 

kinerja individu. 

Sedangkan dalam Himpunan Peraturan Kepegawaian (1985:543) 

dijelasakan dalam Peraturan Pemerintah Repubilk Indonesia Nomor 10 

Tahun 1979, dalam rangka usaha unutk menjamin objektivitas dalam 

pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem 

prestasi kerja, maka perlu diadakan penilaian pelaksanaan pekerjaan 

Pegawai Negeri Sipil. Hasil penelitian pelaksanaan penilaian pekerjaan 

tersebut dituangkan dalam satu daftar yang disebut Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Pejabat yang berwenang dalam penilaian ini 

adalah atasan langsung dari pegawai yang bersangkutan. Dalam penjelasan 

pasal 2 PP No.10 tahun 1979 dijelaskan bahwa tujuan dari dibuatnya DP3 

yaitu sebagai bahan dalam melaksanakan pembinaan pegawai antara lain 

dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, 

pemindahan, kenaikan gaji berkala dan lain-lain. 

Sumber yang menjadi acuan dalam pembuatan DP3 yaitu : buku 

catatan penilaian pegawai, buku absensi pegawai dan informasi yang 

diperoleh dari pemantauan, pengawasan dan pengendalian yang 
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dilaksanakan seorang atasan. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh : pegawai yang dinilai, 

pejabat penilai atau atasan langsung pegawai itu, atasan pejabat penilai dan 

pejabat lain yang mempunyai hubungan erat dengan pengelolaan DP3 

tersebut (Syadam, 1996:480). 

Penilaian kinerja menurut Hariandja (2002:204) secara garis besar 

dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu : 

a. Metode penilaian yang berorientasi pada masa lalu, diartikan sebagai 

penilaian perilaku kerja yang dilakukan pada masa lalu sebelum 

penilaian dilakukan. Teknik-teknik penilaian yang meliputi : 

1) Rating scale adalah metode penilaian dengan cara memberikan 

angka-angka pada pegawai yang didasarkan pada suatu skala, 

dari sangat memuaskan, cukup, sampai kurang memuaskan, pada 

standar-standar unjuk kerja seperti inisiatif, tanggung jawab, dll. 

Nilai tersebut diberikan terhadap prestasi tertentu, kemudian 

diambil jumlah total rata-rata. Hasil pengumpulan nilai tersebut 

kemudian digunakan untuk menyusun daftar ranking yang 

terbaik sampai yang paling rendah prestasinya. 

2) Checklist adalah penilaian yang didasarkan pada standar unjuk 

kerja yang sudah dideskripsikan terlebih dahulu, kemudian 

penilai memilih kalimat atau kata-kata yang menggambarkan 

prestasi kerja dan karakteristik setiap individu pegawai baru 
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melaporkannya kepada bagian personalia untuk menetapkan 

bobot nilai, indeks nilai dan kebijaksanan selanjutnya bagi 

pegawai yang bersangkutan. 

3) Critical insident technique adalah penilaian yang didasarkan 

pada perilaku khusus yang dilakukan di tempat kerja, baik 

perilaku baik maupun perilaku tidak baik. 

4) Skala penilaian berjangkarkan perilaku. Metode ini  merupakan 

suatu penilaian kinerja untuk satu kurun diwaktu tertentu di masa 

lalu dengan mengaitkan skala prestasi kerja dengan perilaku 

tertentu. 

5) Observasi dan tes unjuk kerja adalah penilaian dengan 

melakukan tes di lapangan. 

6) Metode perbandingan kelompok. Metode ini mengutamakan 

perbandingan pegawai dengan rekan kerjanya yang melakukan 

perkerjaan yang sejenis dan dinilai oleh atasan. 

b. Metode penilaian yang berorientasi pada masa depan, metode ini 

mempunyai asumsi bahwa pegawai tidak menjadi objek penilaian 

yang tunduk dan tergantung pada penyelia, tetapi pegawai dilibatkan 

sebagai penilaian. Pegawai mengambil peran penting bersama-sama 

dengan penyelia dalam menetapkan tujuan-tujuan perusahaan. Teknik-

teknik penilaian antara lain : 
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1) Penilaian diri sendiri adalah penilaian pegawai untuk diri sendiri 

dengan harapan pegawai tersebut dapat mengidentifikasi aspek-

aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki pada masa yang akan 

datang. 

2) Management by objective adalah sebuah program manajemen 

yang melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan untuk 

menentukan sasaran-sasaran yang ingin dicapainya. 

3) Penilaian secara psikologis adalah proses yang dilakukan oleh 

para ahli psikologis untuk mengetahui potensi seseorang yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. 

4) Assessment centre adalah pusat penilaian yang dilakukan melalui 

serangkaian teknik penilaian dan dilakukan oleh sejumlah penilai 

untruk mengetahui potensi seseorang dalam melakukan tanggung 

jawab yang lebih besar. 

Berhasil tidaknya kinerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi, 

dipengaruhi oleh tingkat kinerja pegawai baik secara individual maupun 

kelompok. Dengan asumsi bahwa semakin baik kinerja pegawai, maka 

diharapkan kinerja organisasi semakin baik. 

 

 



51 

 

 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Di dalam suatu perusahaan kinerja merupakan hal yang penting. Setiap 

pegawai dituntut untuk dapat berkinerja dengan baik memberikan kontribusi yang 

maksimal. Kinerja dipengaruhi oleh kondisi input dan proses sumber daya 

manusia sebagai faktor pendukung dalam menjalankan tugas. Kinerja merupakan 

hasil dari suatu proses bekerja. 

Kinerja pegawai pada dinas DISDIKPORA diukur melalui DP-3 (Daftar 

Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan) yang dinilai oleh atasan langsung pegawai yang 

dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya kepala seksi atau pejabat lain yang 

setingkat dengan itu, kecuali ditentukan lain oleh Bupati. Tujuan dari pembuatan 

DP-3 (Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan) adalah untuk memperoleh bahan-

bahan pertimbangan yang obyektif dalam rangka pembinaan PNS berdasarkan 

sistem karier dan prestasi kerja. 

Untuk mencapai kinerja pegawai yang optimal, maka organisasi maupun 

perusahaan harus mampu menciptakan kondisi yang dapat mendorong para 

pegawai untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta 

keterampilan yang dimiliki secara optimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

kinerja pegawai adalah motivasi. 

Dalam hal ini motivasi kerja mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

kinerja pegawai, karena dengan adanya motivasi maka setiap pegawai mau 
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bekerja lebih baik dan antusias untuk mencapai kinerja yang diharapkan sehingga 

mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Motivasi merupakan dorongan 

atau semangat yang berasal dari diri maupun dari organisasional yang membuat 

seseorang mempunyai tujuan, ukuran standar yang akan dicapai. Untuk mencapai 

tujuan organisasi maupun perusahaan yang optimal maka motivasi dari luar 

individu perlu mendapat perhatian lebih dari perusahaan agar terjadi 

keseimbangan antara tujuan pegawai dengan perusahaan yang hendak dicapai. 

Selain motivasi kerja, kepemimpinan transformasional adalah suatu gaya 

kepemimpinan yang lebih memotivasi atau menginspirasi karyawan untuk dapat 

merubah dirinya sehingga dapat bekerja keras guna mencapai tujuan-tujuan 

bersama. Kedudukan pemimpin dalam suatu organisasi maupun perusahaan 

sangat penting dalam usaha mencapai tuuan organisasi maupun perusahaan. 

Berhasil atau gagalnya suatu perusahaan dalam mengemban misinya untuk 

mencapai tujuan, sebagian besar ditentukan oleh mutu kepemimpinan dalam 

organisasi yang bersangkutan. 

Mengingat keberhasilan suatu perusahaan maupun organisasi tidak lepas 

dari peran sumber daya manusia, maka motivasi kerja dan kepemimpinan harus 

diperhatikan karena mempengaruhi kinerja pegawai. Pemimpin merupakan kunci 

keberhasilan suatu organisasi maupun perusahaan untuk memperoleh kesuksesan 

yang ingin dicapai, artinya dengan kepemimpinan yang baik maka kinerja 

pegawai akan baik pula. 
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Dari penjelasan di atas dapat digambarkan sebuah model kerangka 

berfikir sebagai berikut. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir 

Motivasi (X1) : 

1. Prestasi 
2. Pengakuan dari orang lain 
3. Pekerjaan itu sendiri 
4. Tanggung jawab 
5. Kenaikan pangkat atau 

promosi 
6. Pengembangan potensi 
7. Kebijakan dan administrasi 

instansi 
8. Keamanan kerja 
9. Status pekerjaan 
10. Kompensasi 
11. Kondisi kerja 

Kinerja (Y) : 

1. Kualitas 

2. Ketepatan waktu 

3. Efektivitas 

4. Kemandirian 

5. Komitmen kerja 

Kepemimpinan (X2) : 

1. Kharisma 

2. Motivasi inspiratif 

3. Stimulasi intelektual 

4. Konsiderasi individual 
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2.5 Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data terkumpul 

(Suharsimi Arikunto, 1997:67). Anggapan sebagai satu hipotesis juga merupakan 

data tetapi karena kemungkinan bisa salah, apabila akan digunakan sebagai dasar 

pembuatan keputusan harus diuji dahulu dengan memakai data hasil observasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif 

yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. 

H2 : Ada pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. 

H3 : Ada pengaruh motivasi kerja kepemimpinan transformasional terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kudus. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:130) populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pegawai tetap Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus yang berjumlah 98 orang. Adapun spesifikasi pegawai 

Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus yang terdiri dari 

beberapa bagian kantor antara lain : 

Tabel 3.1 : Data Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Bagian L P Jumlah 

Pejabat fungsional 14 5 19 

Sekretariat 14 11 25 

Pengawas 3 2 5 

Bidang pemuda 4 3 7 

Bidang olahraga 6 4 10 

Bidang pendidikan dasar 6 5 11 

Bidang pendidikan menengah 7 4 11 

Bidang PNF dan Informal 4 6 10 

Jumlah 67 42 98 

   Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2010 
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Pada penelitian tentang motivasi kerja dan kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja pegawai maka populasi atau pegawai yang 

akan diteliti yaitu hanya berasal dari bagian Sekretariat, Pengawas, Bidang 

pemuda, Bidang olahraga, Bidang pendidikan dasar, Bidang menengah serta 

Bidang PNF dan Informal. Sedangkan pejabat fungsional tidak termasuk 

dalam populasi yang akan diteliti sebab merupakan pemimpin dari tiap-tiap 

bidang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Sehingga jumlah 

populasi atau jumlah pegawai yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 : Jumlah Populasi Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

yang Akan Diteliti 

Bagian L P Jumlah 

Sekretariat 14 11 25 

Pengawas  3 2 5 

Bidang pemuda 4 3 7 

Bidang olahraga 6 4 10 

Bidang pendidikan dasar 6 5 11 

Bidang pendidikan menengah 7 4 11 

Bidang PNF dan Informal 4 6 10 

Jumlah 44 35 79 

  Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2010 
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3.2 Variabel Penelitian 

Varibel penelitian adalah subyek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002:96). Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu : 

1. Variabel bebas (independent variabel) yang dinyatakan dengan simbol 

X, yaitu terdiri dari Motivasi kerja dan Kepemimpinan 

transformasional. 

a. Motivasi kerja (X1) 

Dalam penelitian ini yang dimaksud motivasi adalah apa 

yang menjadi penyemangat atau tujuan karyawan dalam bekerja dan 

bagaimana perusahaan mendorong atau menyemangati karyawan 

untuk bekereja secara maksimal. Indikator dari motivasi 

menggunakan teori Herzberg yaitu  faktor pemuas dan faktor 

pemeliharaan dimana indikator dari kedua faktor tersebut yaitu 

Prestasi, Pengakuan dari orang lain, Pekerjaan itu sendiri, Tanggung 

jawab, Kenaikan pangkat atau promosi, Pengembangan potensi, 

Kebijakan dan administrasi instansi, Keamanan kerja, Status 

pekerjaan, Kompensasi, Kondisi kerja. 

b. Kepemimpinan Transformasional (X2) 

Dalam penelitian ini yang dimaksud kepemimpinan 

transformasional adalah suatu gaya kepemimpinan yang lebih 
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memotivasi atau menginspirasi karyawan untuk dapat merubah 

dirinya sehingga dapat bekerja keras guna mencapai tujuan-tujuan 

bersama. Indikator dari kepemimpinan transformasional 

menggunakan pendapat dari Bass yang dikutip dalam Mutaminah 

yaitu Kharisma, Motivasi inspiratif, Stimulasi intelektual serta 

Konsiderasi individual. 

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) yang dinyatakan dengan 

simbol Y, variabel terikat yaitu variabel yang diamati dan diukur 

untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas 

(Sarwono, 2006:38). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

terikat adalah Kinerja pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga. Indikator dari kinerja menggunakan teori dari Bernadin dan 

Robbins yaitu Kualitas, Ketepatan waktu, Efektivitas, Kemandirian, 

serta Komitmen Kerja.  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Metode Dokumentasi 

Merupakan metode pencarian atau pengumpulan data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Suharsimi 

Arikunto, 2002 : 206). Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang 
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digunakan untuk melengkapi data yang berhubungan dengan 

gambaran umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang berupa 

struktur organisasi, jumlah pegawai dan sejarah Instansi tersebut.  

b. Metode Angket (Kuesioner) 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui (Suharsimi Arikunto, 

2002: 128).  Metode angket yang digunakan adalah metode  angket 

atau kuesioner tertutup, yakni kuesioner yang sudah disediakan 

jawabannya sehingga responden tinggal memilih dan dijawab secara 

langsung oleh responden. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kuesioner tabulasi dimana setiap item soal disediakan 5 

jawaban dengan skor masing – masing adalah sebagai berikut : 

1. Jawaban A ( sangat setuju ) diberi skor 5 

2. Jawaban B ( setuju ) diberi skor 4 

3. Jawaban C ( netral ) diberi skor 3 

4. Jawaban D ( tidak setuju ) diberi skor 2 

5. Jawaban E ( Sangat tidak setuju ) diberi skor 1 

 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-

tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 
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2002: 144-145). Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan, apabila dapat mengungkapkan data variabel yang diteliti 

secara tepat. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas yang 

tinggi. sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

yang rendah (Suharsimi Arikunto, 1998 : 160). 

Rumus korelasi product Moment : 

                         
) )((

{ )} )}({(∑ ∑ ∑∑
∑ ∑ ∑

−−

−
=

2222 yyNxxN

yxxyN
rxy  

      Dimana : 

 r xy      = Besarnya korelasi 

N       = Besarnya populasi 

∑ 2x = Skor butir 

∑ 2y = Skor total butir 

 
Dalam rumus Korelasi Product Moment dari pearson, suatu 

indikator dikatakan valid apabila N = 20 dan α = 0,05 maka r tabel = 0,444 

dengan ketentuan: 

Hasil >  (0,444) = valid 

Hasil <  (0,444) = tidak valid 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) dimana  r  tiap item (variabel) 

bisa dilihat pada tabel korelasi. 
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a. Variabel Motivasi kerja 

Tabel 3.3. Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Motivasi kerja 

b.  

 

Sumber: Data uji coba  tahun 2011, diolah 

No r hitung r tabel  keterangan  

1. 0.647 0,444 Valid  

2. 0.653 0,444 Valid  

3. 0.714 0,444 Valid  

4. 0.733 0,444 Valid  

5. 0.653 0,444 Valid  

6. 0.394 0,444 Tidak Valid  

7. 0.733 0,444 Valid  

8. 0.714 0,444 Valid  

9. 0.358 0,444 Tidak Valid  

10. 0.721 0,444 Valid  

11. 0.680 0,444 Valid  

12. 0.653 0,444 Valid  

13. 0.665 0,444 Valid  

14. 0.653 0,444 Valid  

15. 0.680 0,444 Valid  

16. 0.733 0,444 Valid  

17. 0.560 0,444 Valid  

18. 0.653 0,444 Valid  

19. 0.680 0,444 Valid  

20. 0.394 0,444 Tidak Valid  

21. 0.653 0,444 Valid  

22. 0.680 0,444 Valid  

23. 0.653 0,444 Valid  

24. 0.680 0,444 Valid  
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Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa 

>  yaitu untuk N= 20 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,444. 

Demikian dapat dikatakan bahwa variabel motivasi kerja yang digunakan 

dalam penelitian ini ada yang tidak valid yaitu pernyataan no.6, no.9 dan 

no.20, sehingga pernyataan no.6, no.9 dan no.20 dihapus, karena sudah 

terwakili oleh pernyataan selanjutnya dan tidak digunakan dalam 

pengambilan data dan 21 pernyataan yang valid dapat digunakan dalam 

pengambilan data. 

b. Variabel Kepemimpinan transformasional 

Tabel 3.4. Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Kepemimpinan 

Transformasional 

No r hitung r tabel Keterangan  

25. 0.588 0,444 Valid  

26. 0.661 0,444 Valid  

27. 0.617 0,444 Valid  

28. 0.424 0,444 Tidak Valid  

29. 0.673 0,444 Valid  

30 0.745 0,444 Valid  

31. 0.750 0,444 Valid  

32. 0.774 0,444 Valid  

33. 0.604 0,444 Valid  

34. 0.745 0,444 Valid  

35. 0.661 0,444 Valid  

36. 0.750 0,444 Valid  

Sumber: Data uji coba  tahun 2011, diolah 
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Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa 

>  yaitu untuk N= 20 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,444. 

Demikian dapat dikatakan bahwa variabel kepemimpinan transformasional 

yang digunakan dalam penelitian ini ada yang tidak valid yaitu pernyataan 

no.28 , sehingga pernyataan no.28 dihapus, karena sudah terwakili oleh 

pernyataan selanjutnya dan tidak digunakan dalam pengambilan data dan 11 

pernyataan yang valid dapat digunakan dalam pengambilan data.  

c. Variabel Kinerja Pegawai 

   Tabel 3.5 Hasil  Uji Coba Instrumen Variabel Kinerja pegawai 

No r hitung r tabel eterangan  

37. 0.653 0,444 Valid  

38. 0.793 0,444 Valid  

39. 0.438 0,444 Tidak Valid  

40. 0.793 0,444 Valid  

41. 0.776 0,444 Valid  

42. 0.765 0,444 Valid  

43. 0.793 0,444 Valid  

44. 0.765 0,444 Valid  

45. 0.776 0,444 Valid  

46. 0.653 0,444 Valid  

47. 0.204 0,444 Tidak Valid  

48.  0.765 0,444 Valid  

49.  0.765 0,444 Valid 

50.  0.653 0,444 Valid 

51.  0.776 0,444 Valid 

 Sumber: Data uji coba  tahun 2011, diolah 
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Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa 

>  yaitu untuk N= 20 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,444. 

Demikian dapat dikatakan bahwa variabel kinerja pegawai yang digunakan 

dalam penelitian ini ada yang tidak valid yaitu pernyataan no.39 dan no.47 , 

sehingga pernyataan no.39 dan no.47 dihapus, karena sudah terwakili oleh 

pernyataan selanjutnya dan tidak digunakan dalam pengambilan data dan 13 

pernyataan yang valid dapat digunakan dalam pengambilan data.  

3.4.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen sudah baik (Suharsimi Arikunto, 2002: 154). Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau 

angket, untuk mencari reliabilitasnya digunakan rumus Alfa  (Suharsimi 

Arikunto, 1998: 192). 

Adapun rumus Alfa sebagai berikut : 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∑−
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−Κ
Κ

= 2

21
1

11
t

bR
σ
σ

 

 Dimana : 

R11    = Reliabilitas Instrumen 

K         = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 2
bσ = Jumlah varians butir 

2
tσ       = Varians total 
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Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu (Ghozali, 2009:45). Menurut Nunnally (dalam Ghozali, 2009:46) 

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,60. Selanjutnya untuk uji validitas dan reliabilitas 

digunakan alat bantu dengan menggunakan program SPSS 16. 

Tabel 3.6 : Hasil Perhitungan Uji Coba Realibilitas Instrumen 

No. Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 

Minimal 

Cronbach’s 

Alpha yang 

disyaratkan 

Keterangan 

1.  Motivasi kerja 0.939 0,60 Reliabel 

2.  Kepemimpinan 

Transformasional

0.888 0,60 Reliabel 

3.  Kinerja pegawai 0.923 0,60 Reliabel 

Sumber: Data uji coba  tahun 2011, diolah 

Dari uji coba yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa hasil 

Cronbach’s Alpha setiap variabel lebih dari standar minimal Cronbach’s 

Alpha yang disyaratkan yaitu 0,60, maka variabel motivasi kerja, 

kepemimpinan transformasional dan kinerja pegawai reliabel. 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Pendahuluan  

Sebelum melaksanakan uji statistik, langkah awal yang harus 

dilakukan adalah screanning terhadap data yang akan diolah. Menurut 
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Ghazali (2005:27), salah satu asumsi penggunaan statistik parametric adalah 

asumsi multivariate normalitas. Multivariate normalitas merupakan asumsi 

bahwa setiap varians dan semua kombinasi linear dari varians berdistribusi 

normal dan independen. Asumsi multivariate normalitas ini dapat diuji 

dengan melihat normalitas, linearlitas, dan heterokedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Distribusi normal akan membentuk 

satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Deteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat 

persebaran data pada sumbu diagonal atau grafik normal. Bila distribusi 

normal maka model regresi memenuhi asumi normalitas. 

2. Uji Multikolinieritas 

Menurut Purbayu (2005:238) asumsi multikolinearitas 

menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala 

multikolinearitas. Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi antar 

variabel independen. Deteksi adanya gejala multikolinearitas dapat 

dilihat dari : 

1. Nilai Variance Inflasi Factor (VIF) > 10  

2. Nilai tolerance > 1  
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3. Uji Heterokedastisitas 

Menurut Purbayu (2005:238) asumsi heterokedastisitas adalah 

asumsi dalam regresi dimana varians dari residual tidak sama untuk satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji scatterplot. Apabila titik 

data menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 

nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada 

model regresi tersebut. 

3.5.2 Analisis Deskriptif Presentase 

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui dan 

menganalisis data mengenai varians motivasi, kepemimpinan dan kinerja. 

Untuk mengetahui secara tepat tingkat persentase skor jawaban digunakan 

rumus sebagai berikut : 

              % = %100X
N
n

 

Dimana : 

n : nilai yang diperoleh  

N : jumlah seluruh nilai 

Kriteria interval yang dapat diperhitungkan sebagai berikut 

Persentase Maksimal : 
5
5  x 100% = 100% 

Persentase Minimal : 
5
1 x 100% = 20% 

Rentang   : 100% - 20% = 80% 

Panjang kelas interval : 80% : 5 = 16%  
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Sehingga Kriteria Interval dapat dibuat tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.7 : Kriteria Interval 

Interval Kriteria 

85 ≤ 100 Sangat setuju 

69 ≤ 84 Setuju 

53 ≤ 68 Netral 

37 ≤ 52 Tidak setuju 

20 ≤ 36 Sangat tidak setuju 

 

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat yaitu antara Motivasi kerja (X1) dan 

Kepemimpinan Transformasional (X2) terhadap Kinerja Pegawai (Y). Dalam 

menganalisis data penelitian digunakan program SPSS. Persamaan regresi 

berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + ei 

Dimana : 

Y :  Kinerja Pegawai 

X1 :  Motivasi Kerja 

X2 :  Kepemimpinan Transformasional 

a :  Bilangan konstanta 

b1 :  Koefisien regresi Motivasi Kerja 

b2   :  Koefisien regresi Kepemimpinan Transformasional 
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3.5.4 Uji Hipotesis 

3.5.4.1 Uji F atau Uji Simultan 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

(motivasi kerja dan kepemimpinan transformasional) secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (kinerja pegawai) dari suatu 

persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Uji F dapat 

diperoleh dengan bantuan program SPSS, yaitu pada tabel ANOVA. 

H3 = Ada pengaruh motivasi kerja dan kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji F menurut Ghazali 

(2005:30) dengan menggunakan SPSS adalah: 

a. Jika probabilitas > 0.05, maka Ho diterima. 

b. Jika probabilitas < 0.05, maka Ha ditolak. 

3.5.4.2 Uji t atau Uji Parsial 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel 

independen (motivasi kerja dan kepemimpinan transformasional) 

terhadap variabel dependen (kinerja pegawai). Uji t dapat diperoleh 

dengan bantuan program SPSS, yaitu pada tabel coefficients.  

H3 = ada pengaruh motivasi kerja dan kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. 
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Dasar pengambilan keputusan dalam uji t menurut Ghazali (2005:30) 

dengan menggunakan SPSS adalah: 

a. Jika probabilitas > 0.05, maka Ho diterima karena varians sama. 

b. Jika probabilitas < 0.05, maka Ha ditolak karena varians 

berbeda. 

3.5.5 Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian determinasi (R2) tersebut dimaksudkan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh variabel independen (motivasi kerja dan kepemimpinan 

transformasional) terhadap variabel dependen (kinerja pegawai). Semakin 

besar nilai determinasi maka semakin besar varians sumbangan terhadap 

variabel terikatnya. Koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai 

adjusted (R2). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kudus 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus berdasarkan 

Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas 

Pokok, fungsi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus merupakan 

instansi pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan, pemuda dan 

olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah mulai Januari 

2009 nama Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus diubah menjadi Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus yang saat ini disingkat 

dengan nama Disdikpora. 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus dipimpin 

oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintah daerah dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan 

asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kepala dinas dibantu oleh 

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan beberapa Subbag-Subbag dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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4.1.2 Struktur organisasi 

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Kependudukan Provinsi Jawa Tengah adalah : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, membawahkan : 

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3. Bidang Pendidikan Dasar, Membawahkan : 

a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar 

b. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 

c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar 

4. Bidang Pendidikan Menengah, Membawahkan : 

a. Seksi Kurikulum Pendidikan Menegah 

b. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah 

c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah 

5. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Membawahkan : 

a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan 

b. Seksi Pendidikan Masyarakat 

6. Bidang Pemuda, Membawahkan : 

a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pemuda 

b. Seksi Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan 
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7. Bidang Olahraga, Membawahkan : 

a. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Olahraga 

b. Seksi Peningkatan Prestasi, Sarana dan Prasarana Olahraga 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

4.1.3 Hasil analisis data 

4.1.3.1 Analisis deskriptif persentase 

Analisis deskriptif presentase digunakan untuk mengkaji variabel-

variabel yang ada pada penelitian ini terdiri dari Motivasi kerja, 

Kepemimpinan transformasional dan Kinerja pegawai. Hasil dari analisis 

deskriptif presentase persepsi responden tentang pengaruh Motivasi kerja, 

Kepemimpinan transformasional dan Kinerja pegawai. pada Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut : 

1. Motivasi Kerja 

Motivasi menurut Nawawi (1990:351) adalah dorongan sebab, 

alasan seseorang melakukan sesuatu. Motivasi akan mendorong 

seseorang untuk bekerja lebih baik agar mampu meraih kinerja yang 

diharapkan, sehingga mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. 

Hasil analisis deskriptif pada variabel motivasi kerja dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.1 : Deskriptif Persentase Motivasi Kerja 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 21 26,58 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 26 32,91 Baik 

53% ≤ 68% 23 29,11 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 9 11,40 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 0 0,00 Sangat Tidak Baik 

Jumlah  79 100  

                Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang variabel motivasi kerja pada tabel 4.1, 

sebanyak 32,91% responden menyatakan bahwa motivasi kerja pada 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus tergolong 

baik, sebanyak 26,58% tergolong sangat baik, sebanyak 29,11% 

tergolong cukup baik,  serta sebanyak 11,40% tergolong tidak baik, hal 

ini dapat dilihat melalui pemberian kompensasi seperti gaji yang sesuai 

dengan pekerjaan dan setara dengan UMR yang berlaku, asuransi 

kesehatan, memberikan reward bagi pegawai yang mempunyai kinerja 

tinggi, memberikan tunjangan di luar gaji pokok, jenjang karir yang baik 

dengan cara memberikan kesempatan promosi kepada setiap pegawai 

serta menyediakan fasilitas dan pelatihan bagi pegawai. 

Dalam penelitian ini variabel Motivasi kerja dijabarkan dalam 11 

indikator yaitu: Prestasi, Pengakuan dari orang lain, Kesesuaian 
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pekerjaan, Tanggung jawab, Kenaikan pangkat, Pengembangan potensi, 

kebijakan dan administrasi instansi, Keamanan kerja, Status pekerjaan, 

Kompensasi dan Kondisi kerja. Hasil perhitungan deskriptif persentase 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Prestasi 

Dalam hal ini prestasi merupakan hasil kerja para pegawai yang 

digunakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian kerja yang 

diharapkan. Orang-orang dengan motif prestasi yang tinggi akan selalu 

cenderung bertingkah laku untuk melakukan sesuatu dengan cara-cara 

baru. 

Hasil analisis deskriptif pada indikator prestasi dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 : Deskriptif Persentase Prestasi 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 16 20,25 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 22 27,84 Baik 

53% ≤ 68% 28 35,44 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 11 13,92 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 2 2,53 Sangat Tidak Baik 

Jumlah 79 100  

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang indikator prestasi pada tabel 4.2, 

sebanyak 35,44% menyatakan bahwa prestasi yang dihasilkan oleh 
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pegawai termasuk dalam kategori cukup baik, karena pada umumnya 

para pegawai telah mencapai keberhasilan dalam melaksanakan 

pekerjaannya, para pegawai bangga dengan hasil pekerjaan yang telah 

mereka lakukan dan para pegawai juga tanpa segan-segan untuk 

meningkatkan kualitas hasil pekerjaan yang mereka lakukan tanpa 

harus diminta oleh atasan mereka.  

b. Pengakuan dari orang lain 

Pengakuan dari orang lain sangat penting dalam proses motivasi 

karena pegawai pada umumnya mempunyai keinginan untuk dianggap 

bahwa mereka adalah penting, bahwa yang mereka mempunyai 

kontribusi pada dinas dan yang pegawai lakukan mempunyai arti bagi 

dinas.  

Hasil analisis deskriptif pada indikator pengakuan dari orang lain 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 : Deskriptif Persentase Pengakuan dari orang lain 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 10 12,65 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 25 31,65 Baik 

53% ≤ 68% 16 20,25 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 27 34,18 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 1 1,27 Sangat Tidak Baik 

Jumlah  79 100  

      Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang indikator Pengakuan dari orang lain 
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pada tabel 4.3 sebanyak 34,18% menyatakan bahwa Pengakuan dari 

orang lain termasuk dalam kategori tidak baik, karena ada beberapa 

pegawai yang merasa hasil kinerjanya tidak dihargai oleh pimpinan 

dan rekan mereka meskipun hasil kinerjanya sudah sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan oleh instansi. 

c. Kesesuaian Pekerjaan 

Kesesuaian pekerjaan dalam hal ini merupakan kesesuaian 

pekerjaan dengan keahliaan yang dimiliki oleh para pegawai agar 

memudahkan para pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. 

Hasil analisis deskriptif pada indikator kesesuaian pekerjaan 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 : Deskriptif Persentase Kesesuaian pekerjaan 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 12 15,18 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 20 25,32 Baik 

53% ≤ 68% 10 12,66 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 37 46,84 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 0 0.00 Sangat Tidak Baik 

Jumlah  79 100  

      Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang indikator Kesesuaian Pekerjaan pada 
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tabel 4.4 sebanyak 46,84% responden menyatakan bahwa Kesesuaian 

pekerjaan termasuk dalam kategori tidak baik, karena ada para 

pegawai yang merasa pekerjaan yang dijalani saat ini tidak sesuai 

dengan keahlian yang dimiliki sehingga pegawai tidak dapat 

menerapkan keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaannya 

selain itu ada juga beberapa pegawai yang merasa kesulitan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. 

d. Tanggung jawab 

Tanggung jawab dalam hal ini merupakan tanggung jawab yang 

ditunjukkan oleh para pegawai dalam menjalankan tugas yang 

dibebankan kepadanya. 

Hasil analisis deskriptif pada indikator tanggung jawab dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 : Deskriptif Persentase Tanggung jawab 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 10 12,66 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 27 34,18 Baik 

53% ≤ 68% 21 26,58 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 21 26,58 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 0 0.00 Sangat Tidak Baik 

Jumlah  79 100  

      Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang indikator Tanggung jawab pada tabel  
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4.5, sebesar 34,18% responden memiliki Tanggung jawab dalam 

kategori baik, hal ini dapat dilihat dari para pegawai yang dapat 

menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan batas waktu yang 

telah ditentukan tanpa diawasi oleh pimpinan, meskipun ada beberapa 

pegawai yang belum mampu melakukannya. 

e. Kenaikan Pangkat 

Kenaikan pangkat merupakan hal yang selalu didambakan oleh 

setiap pegawai karena kenaikan pangkat selalu identik dengan 

perpindahan jabatan yang lebih tinggi dan disertai dengan peningkatan 

gaji, meskipun tidak selalu demikian. Biasanya kenaikan pangkat 

dalam suatu instansi diberikan berdasarkan pada pengalaman, 

kecakapan, masa kerja dan hasil kinerja pegawai. Dengan adanya 

kenaikan pangkat, akan memacu para pegawai untuk bekerja secara 

maksimal. 

Hasil analisis deskriptif pada indikator kenaikan pangkat dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 : Deskriptif Persentase Kenaikan pangkat 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 28 35,44 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 22 27,84 Baik 

53% ≤ 68% 18 22,78 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 11 13,92 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 0 0.00 Sangat Tidak Baik 

Jumlah  79 100  

      Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang indikator Kenaikan pangkat pada tabel 
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4.6, sebesar 35,44% responden menyatakan bahwa Kenaikan Pangkat 

termasuk dalam kategori sangat baik, hal ini dapat dilihat dari 

pernyataan para pegawai yang menyatakan bahwa para pegawai 

memperoleh kesempatan naik pangkat lebih dari satu kali berdasarkan 

kinerja para pegawai dan Dinas juga memberikan kesempatan naik 

pangkat berdasarkan masa kerja para pegawai. 

f. Pengembangan Potensi 

Pengembangan potensi dalam suatu instansi adalah upaya 

peningkatan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral 

pegawai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan yang 

diampunya. Pengembangan potensi pegawai didasarkan pada fakta 

bahwa seorang pegawai akan membutuhkan serangkaian pengetahuan, 

keahlian dan kemampuan berkembang agar dapat bekerja dengan baik. 

Hasil analisis deskriptif pada indikator Pengembangan potensi 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 : Deskriptif Persentase Pengembangan potensi 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 14 17,72 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 28 35,44 Baik 

53% ≤ 68% 9 11,40 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 28 35,44 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 0 0.00 Sangat Tidak Baik 

Jumlah  79 100  

      Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang indikator Pengembangan potensi pada 
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tabel 4.7, sebanyak 35,44% responden menyatakan bahwa 

Pengembangan potensi termasuk dalam kategori baik dan tidak baik, 

hal ini disebabkan karena ada beberapa pegawai yang menyatakan 

bahwa dinas tidak memberikan kesempatan untuk berkreativitas sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan pekerjaan, 

selain itu dinas juga kurang memberikan pengembangan keterampilan 

terhadap pegawainya sehingga keterampilan yang dimiliki pegawai 

hanya terbatas pada kemampuan yang dimiliki, meskipun ada pegawai 

yang menyatakan bahwa dinas memberikan kesempatan berkreativitas 

dalam bekerja dan dinas memberikan pengembangan keterampilan 

pegawai. 

g. Kebijakan dan Administrasi instansi 

Kebijakan dan Administrasi intansi merupakan salah satu standar 

ataupun pedoman yang digunakan oleh para pegawai dalam 

menjalankan pekerjaan. 

Hasil analisis deskriptif pada indikator kebijakan dan 

administrasi intansi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 : Deskriptif Persentase Kebijakan dan Administrasi intansi 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 33 41,77 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 33 41,77 Baik 

53% ≤ 68% 4 5,06 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 9 11,40 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 0 0.00 Sangat Tidak Baik 

Jumlah  79 100  

      Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang indikator Kebijakan dan Administrasi 
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instansi pada tabel 4.8, sebanyak 41,77% responden menyatakan 

bahwa kebijakan dan administrasi instansi termasuk dalam kategori 

baik dan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari pernyataan para pegawai 

yang menyatakan bahwa dinas menetapkan standar dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dinas juga selalu 

mengevaluasi hasil kinerja pegawainya. 

h. Keamanan kerja 

Keamaman kerja merupakan suatu hal yang penting dalam 

menjalankan pekerjaan. Bila rasa aman tidak terjamin maka akan 

menyebabkan semangat dan kegairahan kerja turun, kosentrasi 

terganggu sehingga akan menyebabkan kinerja menurun. 

Hasil analisis deskriptif pada indikator keamanan kerja dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 : Deskriptif Persentase Keamanan kerja 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 35 44,30 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 33 41,77 Baik 

53% ≤ 68% 1 1,27 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 10 12,66 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 0 0.00 Sangat Tidak Baik 

Jumlah  79 100  

      Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang indikator Keamanan kerja pada tabel 4.9, 
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sebanyak 44,30% menyatakan bahwa keamanan kerja termasuk dalam 

kategori sangat baik, hal ini dapat dilihat dari pernyataan para pegawai 

yang menyatakan bahwa dinas memberikan asuransi kesehatan dan 

keselamatan kerja untuk para pegawainya. 

i. Status pekerjaan 

Status pekerjaan dalam hal ini adalah keberadaan pekerjaan yang 

dijalani saat ini dan dapat memberikan jaminan utnuk masa tua para 

pegawai. 

Hasil analisis deskriptif pada indikator status pekerjaan dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 : Deskriptif Persentase Status pekerjaan 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 40 50,63 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 26 32,91 Baik 

53% ≤ 68% 5 6,33 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 8 10,13 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 0 0.00 Sangat Tidak Baik 

Jumlah  79 100  

      Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang indikator Status pekerjaan pada tabel  

4.10, sebanyak 50,63% rsponden menyatakan bahwa Status pekerjaan 
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termasuk dalam kategori sangat baik, hal ini dapat dilihat dari 

pernyataan para pegawai yang menyatakan bahwa pekerjaan yang 

dijalani saat ini memberikan jaminan yang pasti untuk masa tua para 

pegawai yaitu melalui pensiunan. 

j. Kompensasi 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para pegawai 

sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Besarnya kompensasi yang 

dibayar kepada setiap pegawai harus disesuaikan dengan prestasi 

kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, dan jabatan 

pekerjaan. Pegawai yang menduduki jabatan lebih tinggi akan 

menerima gaji lebih besar, sebaliknya jika pegawai yang menduduki 

jabatan rendah akan memperoleh gaji yang kecil. Hal ini wajar karena 

seorang yang mendapat kewenangan dan tanggung jawab yang besar 

harus mendapatkan gaji yang besar pula. 

Hasil analisis deskriptif pada indikator kompensasi dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

 Tabel 4.11 : Deskriptif Persentase Kompensasi 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 34 43,04 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 33 41,77 Baik 

53% ≤ 68% 4 5,06 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 8 10,13 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 0 0.00 Sangat Tidak Baik 

Jumlah  79 100  

      Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang indikator Kompensasi pada tabel 4.11, 
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sebanyak 43,04% responden menyatakan bahwa kompensasi yang 

diberikan oleh dinas termasuk dalam kategori sangat baik, hal ini 

dapat dilihat dari pernyataan para pegawai yang menyatakan bahwa 

penghasilan yang selama ini diterima sesuai dengan tanggung jawab 

kerja yang telah dilakukan. 

k. Kondisi kerja 

Kondisi kerja dalam hal ini mencakup fasilitas kerja, 

kenyamanan kerja dan lingkungan kerja. Dengan fasilitas kerja, 

kenyamanan kerja maupun lingkungan kerja yang baik akan 

membantu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan 

efisien sehingga hasil kerja yang dihasilkan maksimal. 

Hasil analisis deskriptif pada indikator kondisi kerja dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.12 : Deskriptif Persentase Kondisi kerja 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 35 44,30 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 32 40,50 Baik 

53% ≤ 68% 3 3,80 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 9 11,40 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 0 0.00 Sangat Tidak Baik 

Jumlah  79 100  

      Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang indikator Kondisi kerja pada tabel 4.12, 

sebanyak 44,30% responden menyatakan bahwa kondisi kerja 
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termasuk dalam kategori sangat baik, hal ini dapat dilihat dari 

pernyataan para pegawai yang menyatakan bahwa fasilitas kerja di 

kantor sudah baik dan menunjang dalam menyelesaikan pekerjaan, 

selain itu suasana kantor juga memberikan rasa nyaman kepada para 

pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya. 

2. Kepemimpinan Transformasional 

Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi 

para pengikutnya untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi 

mereka demi kebaikan organisasi dan mereka mampu memiliki 

pengaruh yang luar biasa pada diri para pengikutnya. kepemimpinan 

transformasional adalah suatu gaya kepemimpinan yang lebih 

memotivasi atau menginspirasi karyawan untuk dapat merubah dirinya 

sehingga dapat bekerja keras guna mencapai tujuan–tujuan bersama. 

Hasil analisis deskriptif pada variabel kepemimpinan 

transformasional dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.13 : Deskriptif Persentase Kepemimpinan Transformasional 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 15 18,99 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 25 31,65 Baik 

53% ≤ 68% 24 30,38 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 12 15,18 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 3 3,80 Sangat Tidak Baik 

Jumlah  79 100  

                Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang variabel kepemimpinan transformasional 

pada tabel 4.13, sebanyak 31,65% responden menyatakan bahwa 
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kepemimpinan transformasional pada Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kudus tergolong baik, sebanyak 18,99% tergolong 

sangat baik, sebanyak 30,38% tergolong cukup baik, sebanyak 15,18% 

tergolong tidak baik serta 3,80% tergolong sangat tidak baik, hal ini 

dapat dilihat melalui pimpinan yang memiliki hubungan yang dekat 

dengan pegawainya sehingga para pegawai merasa dihargai dan 

diperhatikan oleh pemimpin, suasana dan lingkungan pekerjaan yang 

baik dan lebih mengakrabkan hubungan antar pegawainya. 

Dalam penelitian ini variabel kepemimpinan transformasional 

dijabarkan dalam 4 indikator yaitu: Charismatic Leadership atau 

Kharisma, Inspirational Motivation atau Motivasi Inspiratif, Intellectual 

Stimulation atau Stimulasi Intelektual, Individualized Consideration atau 

Perhatian Perseorangan. Hasil perhitungan deskriptif persentase dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Charismatic Leadership atau Kharisma 

Pemimpin tersebut memiliki power dan pengaruh. Pegawai 

dibangkitkan sehingga mempunyai tingkat kepercayaan dan 

keyakinan. Pemimpin membangkitkan dan menyenangkan pegawainya 

dengan meyakinkan bahwa mereka mampu menyelesaikan sesuatu 

yang lebih besar dengan usaha yang ekstra. 

Hasil analisis deskriptif pada indikator Charismatic Leadership 

atau Kharisma  dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.14 : Deskriptif Persentase Charismatic Leadership atau 

Kharisma   

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 34 43,04 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 23 29,11 Baik 

53% ≤ 68% 11 13,92 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 8 10,13 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 3 3,80 Sangat Tidak Baik 

Jumlah 79 100  

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang indikator Charismatic Leadership atau 

Kharisma  pada tabel 4.14, sebanyak 43,04% responden meyatakan 

bahwa Kharisma yang ditunjukkan oleh pimpinan termasuk dalam 

kategori sangat baik, karena dalam menjalankan kepemimpinannya 

pimpinan bersikap tegas dalam menjalankan visi dan misi instansi 

serta menindak tegas bagi para pegawai yang melanggar aturan yang 

telah ditetapkan selain itu pimpinan juga memiliki hubungan yang 

dekat dengan pegawainya sehingga para pegawai merasa dihargai dan 

diperhatikan oleh pemimpin serta pimpinan dapat mengakrabkan 

hubungan antar pegawainya agar terbentuk tim yang solid dalam 

penyelesaian pekerjaan. 

b. Inspirational Motivation atau Motivasi Inspiratif 
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Pemimpin selalu memotivasi dan merangsang bawahannya 

dengan menyiapkan pekerjaannya yang berarti dan menantang, 

antusiasme dan optimisme yang ditunjukkan. Pemimpin selalu 

mengkomunikasikan visi, misi dan harapan-harapan dengan tujuan 

agar bawahan mempunyai komitmen yang tinggi untuk mencapai 

tujuan. 

Hasil analisis deskriptif pada indikator Inspirational Motivation 

atau Motivasi Inspiratif  dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.15 : Deskriptif Persentase Inspirational Motivation atau 

Motivasi Inspiratif 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 29 36,71 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 32 40,51 Baik 

53% ≤ 68% 5 6,33 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 12 15,18 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 1 1,27 Sangat Tidak Baik 

Jumlah 79 100  

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang indikator Inspirational Motivation atau 

Motivasi Inspiratif pada tabel 4.15, sebanyak 40,51% responden 

menyatakan bahwa Motivasi Inspiratif yang dimiliki oleh pimpinan 
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termasuk dalam kategori baik, karena pimpinan selalu memberikan 

motivasi baik berupa perhatian atau pun berupa tunjangan, selain itu 

pimpinan juga memberikan kepercayaan kepada pegawainya dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

c. Intellectual Stimulation atau Stimulasi Intelektual 

Pemimpin selalu menstimulti bawahannya secara intelektual 

sehingga menjadi inovatif dan kreatif dalam menyelesaikan masalah 

dengan cara-cara yang baru, selain itu pemimpin mengajarkan dengan 

melihat kesulitan sebagai masalah yang harus diselesaikan dan 

memberikan penyelesaian masalah secara rasional.  

Hasil analisis deskriptif pada indikator Intellectual Stimulation 

atau Stimulasi Intelektual dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.16 : Deskriptif Persentase Intellectual Stimulation atau 

Stimulasi Intelektual 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 23 29,11 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 21 26,58 Baik 

53% ≤ 68% 27 34,18 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 5 6,33 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 3 3,80 Sangat Tidak Baik 

Jumlah 79 100  

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang indikator Intellectual Stimulation atau 

Stimulasi Intelektual pada tabel 4.16, sebanyak 34,18% responden 
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menyatakan bahwa Stimulasi Intelektual yang dimiliki oleh pimpinan 

termasuk dalam kategori cukup baik, karena pemimpin selalu 

memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk menyampaikan 

ide-ide atau gagasan dalam rapat dan menanyakan pendapat pegawai 

dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam instansi, meskipun 

kadang pimpinan tidak melakukannya. 

d. Individualized Consideration atau Perhatian Perseorangan 

Pemimpin memberikan perhatian kepada pegawai secara 

individual seperti, kebutuhan pegawai untuk berprestasi, memberikan 

gaji, memberi nasehat kepada pegawai sehingga pegawai dapat 

tumbuh dan berkembang. 

Hasil analisis deskriptif pada indikator Individualized 

Consideration atau Perhatian Perseorangan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.17 : Deskriptif Persentase Individualized Consideration 

atau Perhatian Perseorangan 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 31 39,24 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 27 34,18 Baik 

53% ≤ 68% 7 8,86 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 11 13,92 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 3 3,80 Sangat Tidak Baik 

Jumlah 79 100  

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang indikator Individualized Consideration 
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atau Perhatian Perseorangan pada tabel 4.17, sebanyak 39,24% 

responden menyatakan bahwa perhatian perseorangan yang 

ditunjukkan oleh pimpinan termasuk dalam kategori sangat baik, hal 

ini dapat dilihat dari  pernyataan para pegawai yang menyatakan 

bahwa pimpinan yang memiliki hubungan yang baik dengan 

pegawainya, selain itu pimpinan juga menilai kinerja pegawainya baik 

kekurangan maupun kelebihan hasil kerja yang dicapai. 

3. Kinerja Pegawai 

Kinerja adalah merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan 

kesempatan Kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dapat dicapai 

oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Teori Robbins 

menyebutkan mengenai beberapa faktor yang saling berkaitan 

diantaranya kepemimpinan (leadership), motivasi (motivation), 

kemampuan (ability), dimana faktor-faktor tersebut akan berinteraksi 

menjadi satu fungsi kinerja pada pegawai. 

Hasil analisis deskriptif pada variabel Kinerja pegawai dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.18 : Deskriptif Persentase Kinerja Pegawai 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 9 11,40 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 30 37,97 Baik 

53% ≤ 68% 32 40,51 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 4 5,06 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 4 5,06 Sangat Tidak Baik 

Jumlah  79 100  

                Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang variabel Kinerja pegawai pada tabel 4.18, 

sebanyak 40,51% responden menyatakan bahwa kinerja pegawai pada 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus termasuk 

dalam kategori cukup baik, sebanyak 37,97% tergolong baik, 11,40% 

tergolong sangat baik, serta sebanyak 5,06% tergolong tidak baik dan 

sangat tidak baik, hal ini dapat dilihat melalui kinerja yang kurang 

optimal yaitu dengan adanya sebagian pegawai yang tidak mengikuti 

apel pagi, serta masih ada beberapa pegawai datang terlambat dan 

pulang sebelum jam kerja berakhir. Selain itu ada beberapa pekerjaan 

yang tidak terselesaikan tepat pada waktunya karena tingkat kedisipilnan 

dalam menjalankan tugas kurang baik, meskipun ada beberapa pegawai 

yang menyelesaikan tugasnya sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan. 
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Dalam penelitian ini variabel Kinerja Pegawai dijabarkan dalam 5 

indikator yaitu: Kualitas kerja, Ketepatan waktu, Efektivitas, 

Kemandirian dan Komitmen kerja. Hasil perhitungan deskriptif 

persentase dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kualitas kerja 

Kualitas kerja dalam hal ini merupakan hasil aktifitas yang 

mendekati sempurna dalam dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan. Kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan pegawai. 

Hasil analisis deskriptif pada indikator Kualitas kerja dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.19 : Deskriptif Persentase Kualitas kerja 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 9 11,40 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 27 34,18 Baik 

53% ≤ 68% 23 29,11 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 17 21,51 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 3 3,80 Sangat Tidak Baik 

Jumlah 79 100  

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 
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Hasil penelitian tentang indikator Kualitas kerja pada tabel 4.19, 

sebanyak 34,18% responden menyatakan bahwa kualitas kerja yang 

dihasilkan oleh para pegawai termasuk dalam kategori baik, hal ini 

dapat dilihat dari kualitas kerja yang dihasilkan oleh para pegawai 

yang telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh instansi, tingkat 

ketelitian pegawai dalam menyelesaikan tugasnya tinggi dan lain-lain, 

meskipun masih ada beberapa pegawai yang hasil kerja yang belum 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh instansi misalnya 

tingkat kesalahan dalam penyelesaian pekerjaan masih tinggi yaitu 

kesalahan dalam penulisan arsip-arsip penting, kelengkapan data 

dalam laporan-laporan yang dibuat, serta tingkat ketelitian para 

pegawai yang masih rendah. 

b. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu dalam hal ini merupakan tingkat dapat 

diselesaikannya suatu pekerjaan sebelum waktu yang telah ditentukan 

telah tiba. Ketepatan waktu diukur dari persepsi pegawai terhadap 

suatu aktifitas yang diselesaikan diawal waktu sampai menjadi output. 

Hasil analisis deskriptif pada indikator Ketepatan waktu dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.20 : Deskriptif Persentase Ketepatan waktu 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 16 20,25 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 27 34,18 Baik 

53% ≤ 68% 29 36,71 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 5 6,33 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 2 2,53 Sangat Tidak Baik 

Jumlah 79 100  

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang indikator Ketepatan waktu pada tabel 

4.20, sebesar 36,71% responden meyatakan bahwa ketepatan waktu 

para pegawai termasuk dalam kategori cukup baik, hal ini dapat dilihat 

dari beberapa pegawai yang menyatakan bahwa mereka dapat 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah 

ditentukan, para pegawai selalu datang kekantor tepat waktu selain itu 

para pegawai berpendapat bahwa para pegawai termasuk pegawai 

yang cepat dalam berpikir, bertindak dan dapat memahami prosedur 

kerja yang telah dibuat. Meskipun ada pegawai yang belum dapat 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, 

selalu datang kekantor tepat waktu dan dapat memahami prosedur 

kerja yang telah dibuat dengan cepat. 
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c. Efektivitas 

Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya 

organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) yang dimaksimalkan 

dengan maksud menaikkan keuntungan dari setiap unit dalam 

penggunaan sumber daya, efektivitas kerja, persepsi pegawai dalam 

menjalankan tugas, efektivitas penyelesaian tugas  yang ditentukan 

perusahaan. 

Hasil analisis deskriptif pada indikator Efektivitas dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.21 : Deskriptif Persentase Efektivitas 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 0 0,00 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 35 44,30 Baik 

53% ≤ 68% 21 26,58 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 19 24,06 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 4 5,06 Sangat Tidak Baik 

Jumlah 79 100  

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang indikator Efektivitas pada tabel 4.21, 

sebanyak 44,30% responden menyatakan bahwa tingkat Efektivitas 
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para pegawai termasuk dalam kategori baik, hal ini dapat dilihat dari 

kemampuan para pegawai dalam memanfaatkan sumber daya yang ada 

dalam kantor secara maksimal untuk menyelesaikan pekerjaan, selain 

itu para pegawai dapat memanfaatkan waktu luang dengan baik untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dan para pegawai tidak 

menunda-nunda dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawabnya. Meskipun ada beberapa pegawai yang belum 

dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dalam kantor secara 

maksimal untuk menyelesaikan pekerjaannya, belum dapat 

memanfaatkan waktu dengan baik untuk menyelesaikan pekerjaannya 

serta masih menunda-nunda waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. 

d. Kemandirian 

Kemandirian adalah tingkat dimana seorang pegawai dapat 

melakukan fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan, bimbingan dari 

pengawas, atau keterlibatan pengawas mencampuri kerja pegawai 

untuk menghindari hasil yang merugikan. Kemandirian akan diukur 

dari persepsi pegawai terhadap tugas dalam melakukan fungsi 

kerjanya masing-masing pegawai sesuai dengan tanggung jawab 

pegawai itu sendiri. 

Hasil analisis deskriptif pada indikator Kemandirian dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 



99 

 

 

 

Tabel 4.22 : Deskriptif Persentase Kemandirian 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

85%≤ 100% 17 21,52 Sangat Baik 

69% ≤ 84% 33 41,77 Baik 

3% ≤ 68% 14 17,72 Cukup Baik 

37% ≤ 52% 12 15,19 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 3 3,80 Sangat Tidak Baik 

Jumlah 79 100  

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang indikator Kemandirian pada tabel 4.22, 

sebanyak 41,77% responden memiliki tingkat kemandirian termasuk 

dalam kategori baik, hal ini dapat dilihat dari kemampuan para 

pegawai yang dapat menyelesaikan pekerjaannya tanpa membebankan 

kepada rekannya dan tanpa harus diberikan arahan terlebih dahulu oleh 

pimpinan selain itu para pegawai juga bertanggung jawab terhadap 

pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

e. Komitmen kerja 

Komitmen kerja merupakan tingkat dimana pegawai mempunyai 

komitmen kerja dengan perusahaan dan tanggung jawab pegawai 

terhadap perusahaan. Pengukuran komitmen kerja menggunakan 

persepsi pegawai dalam membina hubungan dengan perusahaan dan 

tanggung jawab, loyalitas terhadap perusahaan. 
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Hasil analisis deskriptif pada indikator Komitmen kerja dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.23 : Deskriptif Persentase Komitmen kerja 

Interval Frekuensi  Persentase  Kriteria 

84%≤ 100% 9 11,39 Sangat Baik 

68% ≤ 84% 22 27,85 Baik 

52% ≤ 68% 38 48,10 Cukup Baik 

36% ≤ 52% 5 6,33 Tidak Baik 

20% ≤ 36% 5 6,33 Sangat Tidak Baik 

Jumlah 79 100  

Sumber: data primer yang diolah, tahun 2011 

Hasil penelitian tentang indikator Komitmen kerja pada tabel 

4.23, sebanyak 48,10% responden menyatakan bahwa komitmen kerja 

para pegawai termasuk dalam kategori cukup baik, hal ini dapat dilihat 

dari masih ada pegawai yang absen tanpa keterangan atau alasan 

penting dalam menyelesaikan pekerjaannya, selain itu ada beberapa 

pegawai yang tidak begitu menyukai pekerjaan yang dijalani sekarang 

sehingga apabila ada pekerjaan yang lebih baik mereka akan pindah 

atau meninggalkan pekerjaan yang dijalani sekarang. 
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4.1.3.2 Uji Asumsi Klasik 

4.1.3.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal 

atau mendekati normal (Ghozali, 2005:110). Pengujian normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan grafik Normal P-Plot dan One Sampel 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan nilai probabilitas (taraf signifikansi) 

0,05.  

Berdasarkan hasi uji normalitas dengan One Sampel Kolmogorov-

Smirnov (K-S) diperoleh nilai Z sebesar 0,886 dengan probabilitas 

(signifikansi) 0,412, karena P value > 0,05 maka data berdistribusi 

normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.24 berikut ini: 

Tabel 4.24  Hasil Uji Normalitas Data

 

Sumber:Data Primer yang diolah 2011  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

79
.0000000

6.63757639
.100
.062

-.100
.886
.412

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Normalitas data juga dapat dilihat dari grafik Normal P-Plot. Jika 

titik-titik yang dihasilkan menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis maka data berdistribusi normal tetapi jika titik-titik 

yang dihasilkan menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti 

arah garis diagonal maka data tidak berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Normal P-Plot diketahui 

bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

tersebut berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dapat dilihat 

pada Gambar 4.1 berikut ini :  

Gambar 4.1 Uji Normalitas 
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4.1.3.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 

2005:57). Model regresi yang benar seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi 

multikolinearitas dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) di bawah dari 10 dan nilai tolerance di 

atas 0,1. Jika nilai VIF nya lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance nya 

lebih dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil dari uji 

multikolinieritas dengan menggunakan program SPSS 15 adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.25 Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Sumber : Data Primer yang Diolah 2011 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas terlihat bahwa nilai tolerance 

tidak ada yang kurang dari 0,10  baik dari variabel motivasi kerja 

maupun kepemimpinan transformasional, yang berarti tidak ada korelasi 

antar variabel bebas. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hasil 

Coefficientsa

.800 1.251

.800 1.251

Motivasi
Kepemimpinan
Transformasional

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja Pegawaia. 
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tidak ada variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas 

dalam model regresi.  

 

4.1.3.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2005:105). Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heterokedastisitas, untuk mendeteksi gejala 

heterokedastisitas dilakukan dengan mengamati grafik Scatterplot 

dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah sumbu Y 

atau ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot. Jika grafik 

Scatterplot titik-titik yang ada membentuk pola tertentu maka terjadi 

heterokedastisitas tetapi jika grafik Scatterplot dengan pola titik-titik 

yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka model 

regresi tersebut bebas dari masalah heterokedastisitas. Adapun Hasil dari 

uji heteroskedastisitas dengan menggunakan program SPSS 15 adalah 

sebagai berikut : 
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Gambar 4.2 Scatterplot 

 

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas terlihat bahwa titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan tidak membentuk pola 

tertentu sehingga model regresi tersebut bebas dari heterokedastisitas. 

 

 4.1.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Model ini digunakan untuk mengetahui persamaan regresi pengaruh 

motivasi kerja dan kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 

pegawai. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.26 

berikut ini : 
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Table 4.26 Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh hasil 

koefisien untuk variabel motivasi kerja sebesar 0,276, koefisien variabel 

kepemimpinan transformasional sebesar 0,431 dan konstanta sebesar 5,854 

sehingga model regresi yang dihasilkan adalah : 

Y = 5,854 + 0,276 X1 + 0,431 X2 + ei 

Persamaan regresi tersebut bertanda positif artinya kenaikan variabel 

independen akan diikuti kenaikan variabel dependen. Persamaan regresi 

memiliki arti sebagai berikut : 

1. Nilai konstanta = 5,854 

Jika variabel motivasi kerja dan kepemimpinan transformasional di 

asumsikan tetap atau 0, maka  kinerja pegawai sebesar 5,854 

2. Koefisien Motivasi Kerja (X1) 

Nilai koefisien motivasi kerja menunjukkan angka sebesar 0,276 

menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan 1 poin untuk Motivasi kerja 

maka akan diikuti terjadinya kenaikan kinerja pegawai sebesar 0,276. 

Coefficientsa

5.854 4.195 1.395 .167
.276 .056 .440 4.959 .000

.431 .093 .409 4.606 .000

(Constant)
Motivasi
Kepemimpinan
Transformasional

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja Pegawaia. 
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3. Koefisien Kepemimpinan Transformasional (X2) 

Nilai koefisien kepemimpinan transformasional menunjukkan angka 

sebesar 0,431 menyatakan bahwa apabila terjadi kenaikan 1 poin 

untuk kepemimpinan transformasional maka akan diikuti  terjadinya 

kenaikan kinerja pegawai sebesar 0,431. 

4.1.3.4 Uji Hipotesis 

4.1.3.4.1 Uji Smultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel 

bebas motivasi kerja dan kepemimpinan transformasional terhadap 

variabel terikat kinerja pegawai secara bersama sama. 

Berdasarkan pengujian dengan SPSS versi 15 diperoleh output 

ANOVA pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.27 : ANOVA 

 

               Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

 

ANOVAb

3747.496 2 1873.748 41.439 .000a

3436.479 76 45.217
7183.975 78

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transformasional, Motivasia. 

Dependent Variable: Kinerja Pegawaib. 
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Dari uji ANOVA atau F test di dapat nilai F hitung sebesar 41.439 

dengan tingkat signifikasi 0.000, karena probabilitas signifikan jauh 

lebih kecil dari 0.05 maka H3 diterima, Hal ini menunjukkan bahwa 

secara simultan ada pengaruh motivasi kerja dan kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja pegawai  Dinas Pendidikan Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Kudus diterima. 

4.1.3.4.2 Uji Parsial (Uji t) 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas motivasi kerja, 

kepemimpinan transformasional terhadap variabel terikat yaitu kinerja 

pegawai maka perlu dilakukan uji t. Hasil uji parsial dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.28: Coefficients 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan hasil uji parsial untuk variabel motivasi kerja diperoleh  

t = 4,959 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, maka H1 diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh positif dan 

Coefficientsa

5.854 4.195 1.395 .167
.276 .056 .440 4.959 .000

.431 .093 .409 4.606 .000

(Constant)
Motivasi
Kepemimpinan
Transformasional

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja Pegawaia. 
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signifikan motivasi kerja terhadap terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus diterima. 

Berdasarkan hasil uji parsial untuk variabel kepemimpinan 

transformasional diperoleh t = 4,606 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000, karena probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0.05 maka H2 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial yang ada pengaruh 

positif dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap terhadap 

kinerja pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kudus diterima. 

4.1.3.5 Koefisien Determinasi 

4.1.3.5.1 Uji Simultan (Uji F) 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi motivasi kerja, 

kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai secara 

simultan dapat diketahui berdasarkan nilai Adjusted R Square pada tabel 

model Summary. 

Table 4.29 Model Summary 

 

Model Summaryb

.722a .522 .509 6.72435 .000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate Sig. F Change

Change
Statistics

Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transformasional, Motivasia. 

Dependent Variable: Kinerja Pegawaib. 
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Berdasarkan tabel Model Summary diketahui bahwa nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,509, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi 

motivasi kerja dan kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 

pegawai secara simultan adalah 50,9% dan 49,1% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

4.1.3.5.2 Uji Parsial 

Besarnya pengaruh variabel bebas secara parsial dapat diketahui dari 

kuadrat partial correlation pada tabel 4.30 di bawah ini : 

Tabel 4.30 Coefficients 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 

diketahui bahwa besarnya koefisien antara X1 terhadap Y sebesar 0,494 

sehingga dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh X1 terhadap Y 

sebesar (0,494)2 sama dengan 0,2440 atau 24,40%. Besarnya koefisien 

antara X2 terhadap Y sebesar 0,467 sehingga dapat diketahui bahwa 

besarnya pengaruh X2 terhadap Y sebesar (0,467)2 sama dengan 0,2181 

atau 21,81%. 

 

Coefficientsa

.623 .494 .393 .800 1.251

.606 .467 .365 .800 1.251

Motivasi
Kepemimpinan
Transformasional

Model
1

Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja Pegawaia. 
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4.2 Pembahasan 

Didalam suatu perusahaan maupun instansi, kinerja yang dihasilkan oleh 

pegawainya merupakan hal yang penting. Setiap pegawai dituntut untuk dapat 

berkinerja dengan baik memberikan kontribusi yang maksimal. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja pegawai antara lain motivasi kerja, kepemimpinan 

transformasional, lingkungan kerja, budaya organisasi dan lain-lain. Berdasarkan 

hasil penelitian pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, 

maka diperoleh hasil bahwa “ada pengaruh positif dan signifikan antara motivasi 

kerja dan kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga secara parsial maupun silmutan”. Hal ini 

memberikan gambaran bahwa dengan adanya motivasi kerja yang baik dan 

didukung oleh kepemimpinan transformasional yang baik maka akan tercipta 

kinerja yang baik pula. Dan sebaliknya jika motivasi kerja dan kepemimpinan 

transformasional dalam suatu perusahaan maupun instansi mengalami penurunan, 

maka akan diikuti dengan menurunnya kinerja pegawai. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan 

meningkatkan motivasi kerja dan kepemimpinan transformasional yang efektif. 

Dalam hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Robbins (1996:95) 

yang menyebutkan mengenai beberapa faktor yang saling berkaitan diantaranya 

kepemimpinan (leadership), motivasi (motivation), kemampuan (ability), dimana 

faktor-faktor tersebut akan berinteraksi menjadi satu fungsi kinerja pada pegawai 

(Robbins, 1996:95). 
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Di antara variabel motivasi kerja dan kepemimpinan transformasional, 

yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap kinerja pegawai adalah 

motivasi kerja yaitu menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini dikarenakan, selain dipengaruhi oleh 

variabel bebas yaitu motivasi kerja, kinerja pegawai juga dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini, namun bagi pegawai Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, keberadaan motivasi kerja 

sangat penting untuk kelangsungan pekerjaan mereka, sebab dengan adanya 

motivasi yang baik, maka pegawai akan bekerja lebih baik agar mampu meraih 

kinerja yang diharapkan, sehingga mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. 

Setelah motivasi kerja, kinerja pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh kepemimpinan transformasional. 

Hal ini dikarenakan, selain dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu kepemimpinan 

transformasional, kinerja pegawai juga dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dikaji dalam penelitian ini. Namun dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai dikarenakan 

kepemimpinan transformasional yang efektif dapat berpengaruh langsung 

terhadap pegawai. Sebaliknya kepemimpinan transformasional yang tidak efektif 

akan dapat menurunkan kinerja pegawai. Kepemimpinan transformasional adalah 

pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk mengenyampingkan 

kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi dan mereka mampu 

memiliki pengaruh yang luar biasa pada diri para pengikutnya. Menurut pendapat 

Bass dalam Mutamimah (2001:3) Kepemimpinan transformasional terjadi jika 
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pemimpin memperluas dan membangkitkan minat karyawannya, membangkitkan 

kesadaran dan penerimaan tujuan dan misi kelompok, menurutnya kepemimpinan 

transformasional dapat digunakan apabila diperlukan untuk meningkatkan kinerja. 

Dari beberapa hasil analisis diatas menunjukkan bahwa motivasi kerja dan 

kepemimpinan transformasional berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

pegawai Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kudus secara 

parsial maupun simultan, namun selain motivasi kerja dan kepemimpinan 

transformasional, kinerja pegawai juga ikut ditentukan oleh faktor lain yang tidak 

dikaji dalam  penelitian ini. 

Kinerja pegawai merupakan salah satu faktor yang menentukan kinerja 

perusahaan maupun instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

bersama, jika kinerja di dalam sebuah perusahaan maupun instansi tergolong 

kurang baik maka untuk mencapai kinerja yang optimal akan terasa sangat sulit, 

terlebih lagi untuk mencapai tujuan bersama. Mencermati dari hasil penelitian ini 

dimana kinerja dari pegawai yang ditentukan oleh motivasi kerja serta 

kepemimpinan transformasional, maka perusahaan maupun instansi harus 

memonitor kinerja pegawai, karena hal itu mempengaruhi kualitas pekerjaan, 

tingkat absensi, efektivitas kerja, semangat kerja, keluhan dan masalah pegawai 

lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai 

berikut: 

1. Motivasi kerja masuk dalam kategori baik, kepemimpinan transformasional 

masuk dalam kategori baik, dan kinerja pegawai Dinas Pendidikan Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Kudus masuk dalam kategori cukup baik. 

2. Motivasi kerja secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai sebesar 24,40%. Hal ini memberikan gambaran 

bahwa dengan motivasi kerja yang baik akan semakin tercapai kinerja 

pegawai yang baik pula. 

3. Kepemimpinan transformasional  secara parsial memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai sebesar 21,81%. Hal ini 

memberikan gambaran bahwa dengan adanya kepemimpinan 

transformasional yang efektif akan semakin tercapai kinerja pegawai yang 

baik pula, sebab dengan adanya kepemimpinan transformasional yang 

diterapkan oleh pimpinan dapat berpengaruh langsung terhadap pegawai 

dalam meningkatkan kinerja pegawai.  

4. Motivasi kerja dan Kepemimpinan transformasional secara simultan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas 
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Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, sebesar 50,90% dan 

sisanya sebesar 49,10% dipengaruhi faktor lain. Hal ini memberikan 

gambaran bahwa dengan motivasi kerja yang baik dan di dukung dengan 

kepemimpinan transformasional yang baik, maka akan tercipta kinerja 

pegawai yang baik pula 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor pengakuan orang lain terhadap 

pegawai, kesesuaian pekerjaan dan pengembangan potensi harus lebih 

diperhatikan lagi karena ada beberapa pegawai yang merasa hasil 

kinerjanya tidak diakui oleh orang lain, pegawai merasa pekerjaan yang saat 

ini dijalani tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan dinas juga 

kurang memberikan pengembangan potensi pegawai yang digunakan untuk 

membantu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

2. Masih kurangnya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam bekerja para 

pegawai, hal ini terlihat masih adanya kinerja pegawai pada indikator 

ketepatan waktu yang termasuk dalam kategori kurang baik, maka perlunya 

diberikan sanksi bagi pegawai yang memiliki kinerja kurang baik dan 

memberikan penghargaan pada pegawai yang memiliki kinerja sangat baik, 

sehingga pegawai akan berlomba-lomba dalam meningkatkan prestasi kerja. 
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3. Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga hendaknya mengikuti 

program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus dengan baik agar dapat 

membantu para pegawai dalam menyelesaikan tugasnya sehingga kualitas 

kerja, efektivitas kerja dan komitmen kerja yang dimiliki oleh pegawai 

maksimal.  

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperdalam penelitian 

dengan menambah variabel lain misalnya budaya organisasi, disiplin kerja, 

stress kerja, kompensasi, lingkungan kerja, komunikasi, kepuasan kerja dan 

keperilakuan lainnya yang mempengaruhi kinerja pegawai. 
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Lampiran 1 

 

KISI – KISI ANGKET PENELITIAN 

PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP 
KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH 

RAGA KABUPATEN KUDUS 
 

Variabel Indikator Nomor 
item 

Motivasi (X1) 1. Prestasi 
2. Pengakuan dari orang lain 
3. Kesesuaian Pekerjaan 
4. Tanggung jawab 
5. Kenaikan pangkat 
6. Pengembangan potensi 
7. Kebijakan dan administrasi 

instansi 
8. Keamanan kerja 
9. Status pekerjaan 
10. Kompensasi 
11. Kondisi kerja 

1,2,3 
4,5 
6,7 
8 
9,10 
11,12 
13,14 
 
15,16 
17 
18,19 
20,21 

Kepemimpinan 
(X2) 

1. Charismatic Leadership / 
Kharisma 

2. Inspirational motivation / 
motivasi inspiratif 

3. Intellectual stimulation 
/stimulasi intelektual 

4. Individual consideration 
/perhatian perseorangan 

22,23,24 
 
25,26 
 
27,28,29 
 
30,31,32 

Kinerja (Y) 1. Kualitas kerja 
2. Ketepatan waktu 
3. Efektivitas 
4. Kemandirian 
5. Komitmen kerja 

33,34 
35,36,37 
38,39,40 
41,42 
43,44,45 
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KUESIONER MENGENAI DATA PRIBADI 

 

 

Nama :    ..................................................................  No. 

Respoden : …….. 

Jenis kelamin :   a. Pria b. Wanita 

Bagian/Unit kerja : .................................................................. 

Pendidikan terakhir : a. Perguruan Tinggi/Akademi 

  b. Sekolah Menengah Atas (SMA) 

  c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

  d. Sekolah Dasar (SD) 

 

Petunjuk Pengisian : 

 

1. Isilah daftar pernyataan berikut dengan cara memberi tanda Check list ( √ ) 

pada salah satu jawaban yang tersedia sesuai dengan persepsi 

Bapak/Ibu/Saudara. Tidak ada jawaban benar atau salah, peneliti lebih melihat 

angka – angka terbaik dari persepsi Bapak/Ibu/Saudara tentang Motivasi 

kerja, Kepemimpinan Transformasional dan Kinerja pegawai. 

2. Jawaban tersedia berupa huruf yang mempunyai arti sebagai berikut : 

a. SS = Sangat Setuju 

b. S = Setuju 

c. N = Netral 

d. TS = Tidak Setuju 

e. STS = Sangat Tidak Setuju 
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Variabel Motivasi 

 
Pernyataan 

Pilihan 

Bapak/ibu telah mencapai keberhasilan dalam 
melaksanakan pekerjaan yang saat ini 
dijalani 

Bapak/ibu selalu berusaha meningkatkan hasil 
pekerjaan bapak/ibu setiap hari tanpa harus 
diminta oleh pimpinan 

Bapak/ibu bangga dengan hasil pekerjaan 
bapak/ibu  

Bapak/Ibu selalu mendapatkan penghargaan 
dan pujian dari pimpinan apabila Bapak/Ibu 
memiliki prestasi kerja yang tinggi 

Penghargaan dan pujian yang selama ini 
diberikan kepada pegawai dapat mendorong 
bekerja sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan oleh instansi 

Pekerjaan yang saat ini Bapak/Ibu jalani 
memberikan kesempatan kepada bapak/ibu 
untuk menunjukkan keahlian yang dimiliki 

Bapak/ibu menikmati pekerjaan yang dijalani 
saat ini karena tidak mengalami kesulitan 
dalam melaksanakannya 

Bapak/Ibu mampu menyelesaikan pekerjaan di 
kantor meskipun tidak diawasi oleh 
pimpinan 

Bapak/Ibu memperoleh kesempatan lebih dari 
satu kali untuk naik jabatan berdasarkan 
kinerja saudara 

Dinas memberi kesempatan kepada Bapak/Ibu 
untuk naik jabatan berdasarkan masa kerja 

Bapak/Ibu diberi kesempatan untuk 
berkreativitas dalam menyelesaikan 
pekerjaan 
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Dinas selalu memberikan pengembangan 
keterampilan terhadap pegawainya 

Dinas menetapkan standar dalam 
menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan  

Dinas selalu mengevaluasi hasil kinerja setiap 
pegawai 

Dinas memberikan asuransi kesehatan dalam 
bekerja kepada Bapak/Ibu 

Dinas memberikan asuransi keselamatan dalam 
bekerja kepada Bapak/Ibu 

Pekerjaan saat ini dapat memberikan jaminan 
yang pasti untuk masa tua Bapak/Ibu 

Penghasilan Bapak/Ibu sesuai dengan 
tanggungjawab pekerjaan 

Dinas selalu memberikan intensif lain diluar 
gaji pokok kepada pegawainya 

Fasilitas kerja di kantor sekarang sudah baik 
dan memadai dalam menunjang saudara 
dalam menyelesaikan pekerjaan  

Suasana kantor memberikan rasa nyaman 
kepada Bapak/Ibu dalam menyelesaikan 
pekerjaan 
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Variabel Kepemimpinan 

Pernyataan Pilihan 

Dalam menjalankan kepemimpinannya, 

pimpinan selalu berpatokan kepada visi dan 

misi yang telah ditetapkan 

Bapak/Ibu mempunyai rasa kepercayaan dan 

keyakinan yang tinggi kepada pimpinan 

Bapak/Ibu merasa segan terhadap pimpinan 

Pimpinan selalu memberikan motivasi kepada 

Bapak/Ibu untuk bekerja lebih baik 

Pimpinan memberikan kepercayaan kepada 

Bapak/Ibu dalam menyelesaikan pekerjaan 

Dalam setiap rapat pimpinan selalu memberikan 
kesempatan kepada Bapak/Ibu untuk 
menyampaikan ide-ide atau gagasan 

Pimpinan selalu mengajak Bapak/Ibu untuk 
mendiskusikan mengenai permasalahan yang 
ada dalam kantor 

Dalam mengambil keputusan, pimpinan selalu 
menanyakan pendapat Bapak/Ibu mengenai 
keputusan yang akan diambil 

Ketika memberikan tugas, pimpinan selalu 
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memberikan penjelasan atau keterangan yang 
berhubungan dengan tugas tersebut 

Pimpinan memiliki hubungan yang baik dengan 
pegawainya 

Pimpinan selalu menilai setiap pegawai, baik 
kekurangan maupun kelebihan pada hasil 
kerja yang dicapai 

 

Variabel Kinerja 

Pernyataan Pilihan 

Bapak/Ibu selalu dapat menyelesaikan pekerjaan 
kantor dengan benar dan cepat dan dengan 
penuh ketelitian 

Kualitas hasil pekerjaan Bapak/Ibu sesuai dengan 
standart yang ditetapkan oleh kantor 

Bapak/Ibu datang kekantor selalu tepat waktu 

Bapak/Ibu termasuk pegawai yang cepat dalam 
berpikir, bertindak dan memahami prosedur 
kerja dengan baik  

Bapak/Ibu dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai 
dengan target waktu yang ditentukan 

Bapak/Ibu dapat memanfaatkan sumber daya 
kantor (uang, peralatan kantor, dan lain-lain) 
untuk menyelesaikan pekerjaan 
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Bapak/Ibu tidak pernah menunda-nunda dalam 
menyelesaikan pekerjaan 

Bapak/Ibu memanfaatkan waktu luang untuk 
menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai  

Bapak/Ibu bertanggungjawab terhadap pekerjaan 
bapak/ibu sendiri 

Bapak/Ibu dapat menyelesaikan semua pekerjaan 
tanpa harus diberikan arahan terlebih dahulu 
oleh atasan 

Bapak/Ibu akan memberikan yang terbaik untur 
kantor tempat saudara bekerja 

Bapak/Ibu sangat menyukai pekerjaan sekarang 
dan tidak mempunyai keinginan untuk pindah 
ke instansi lain 

Bapak/Ibu tidak pernah absen tanpa 
keterangan/tanpa alasan penting dalam 
menyelesaikan pekerjaan.  

TERIMA KASIH 
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Lampiran 6 
 

Hasil Analisis regresi berganda 
 

 
 

 
 

 
 

Descriptive Statistics

43.1139 9.59699 79
76.4304 15.32526 79

37.6203 9.10805 79

Kinerja Pegawai
Motivasi
Kepemimpinan
Transformasional

Mean Std. Deviation N

Correlations

1.000 .623 .606
.623 1.000 .448

.606 .448 1.000

. .000 .000
.000 . .000

.000 .000 .

79 79 79
79 79 79

79 79 79

Kinerja Pegawai
Motivasi
Kepemimpinan
Transformasional
Kinerja Pegawai
Motivasi
Kepemimpinan
Transformasional
Kinerja Pegawai
Motivasi
Kepemimpinan
Transformasional

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Kinerja
Pegawai Motivasi

Kepemim
pinan

Transfor
masional

Variables Entered/Removedb

Kepemimp
inan
Transform
asional,
Motivasi

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kinerja Pegawaib. 
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Model Summaryb

.722a .522 .509 6.72435 .000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate Sig. F Change

Change
Statistics

Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transformasional, Motivasia. 

Dependent Variable: Kinerja Pegawaib. 

ANOVAb

3747.496 2 1873.748 41.439 .000a

3436.479 76 45.217
7183.975 78

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transformasional, Motivasia. 

Dependent Variable: Kinerja Pegawaib. 

Coefficientsa

5.854 4.195 1.395 .167
.276 .056 .440 4.959 .000

.431 .093 .409 4.606 .000

(Constant)
Motivasi
Kepemimpinan
Transformasional

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja Pegawaia. 

Coefficientsa

.623 .494 .393 .800 1.251

.606 .467 .365 .800 1.251

Motivasi
Kepemimpinan
Transformasional

Model
1

Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja Pegawaia. 
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Charts 
 

Residuals Statisticsa

24.5582 55.2148 43.1139 6.93144 79
-2.677 1.746 .000 1.000 79

.769 2.228 1.264 .349 79

25.2436 55.1164 43.1541 6.92407 79
-20.30312 15.80456 .00000 6.63758 79

-3.019 2.350 .000 .987 79
-3.059 2.367 -.003 1.005 79

-20.83869 16.02518 -.04014 6.87868 79
-3.245 2.443 -.007 1.020 79

.032 7.576 1.975 1.676 79

.000 .082 .012 .017 79

.000 .097 .025 .021 79

Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Kinerja Pegawaia. 
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Regression Standardized 
Residual
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F
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Histogram

Dependent Variable: Kinerja Pegawai

Mean =2.
64E-16�

Std. Dev. =0.
987�

N =79

Observed Cum Prob
1.00.80.60.40.20.0

Ex
pe

ct
ed

 C
um

 P
ro

b

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Normal P-P Plot of Regression Standardized 
Residual

Dependent Variable: Kinerja Pegawai
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Regression Standardized Predicted Value
210-1-2-3
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Dependent Variable: Kinerja Pegawai
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Lampiran 7 
 

UJI ASUMSI KLASIK 
1. Uji Normalitas 
 

 
 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

79
.0000000

6.63757639
.100
.062

-.100
.886
.412

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Observed Cum Prob
1.00.80.60.40.20.0

E
xp

ec
te

d
 C

u
m

 P
ro

b

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Normal P-P Plot of Regression Standardized 
Residual

Dependent Variable: Kinerja Pegawai
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2. Uji Multikolinieritas 
 

 
 
3. Uji heteroskedastisitas 
 

 
 

Coefficientsa

.800 1.251

.800 1.251

Motivasi
Kepemimpinan
Transformasional

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja Pegawaia. 

Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: Kinerja Pegawai


