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ABSTRAK 

PENGARUH GAY A KEPEMIMPINAN DAN MOTIV ASI KERJ A 
TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN 

DAERAH KABUP ATEN KARIMUN 

Rosmalita 
rosmalita.su@gmail.com 

Program Pascasarjana Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya 
kepemimpinan (Xl ) dan motivasi kerja (X2) terhadap kinerja pegawai (Y) pada 
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karim~ baik secara parsial maupun 
simultan. Data dikumpukan dengan menggunakan instrument kuisioner. Data 
yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan teknik analisi s regresi linear 
berganda dengan taraf signifikan a. = 0.05, maka dapat diketahui Nilai R scbesar 
0.578 berarti bahwa hubungan antara variabel-variabel bebas gaya kepemimpinan 
dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Karimun adalah menunjukkan hubungan yang sedang. Nilai 
detenninasi simultan (R square) sebesar 0.334 artinya bahwa variasi berubahnya 
kinerja pegawai dipengaruhi oleh pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi 
kerja sebesar 33,4%. Dalam penelitian ini dapat diketahui antara variabel gaya 
kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh secara bersama-sama (simultan) 
terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun 
menghasilkan Fruwns sebesar 9.0 11 lebih besar daripada F~aoot 4.200. Dengan 
menggunakan uji t dapat diketahui secara parsial terdapat pengaruh yang tidak 
signifikan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t 
bahwa thitung gaya kepemimpinan yaitu 0.657 lebih kecil dari t1ahcl sebesar 2.02 1. 
Sedangkan untuk motivasi kerja secara parsial terdapat pengaruh signifikan 
terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Oaerah Kabupaten Karimun. 
Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t bahwa th1tw1g moti vasi kerja yaitu 3.228 lebih 
besar dari tmoot sebesar 2.02l. Kesimpulan dari peneli tian ini adalah : (1) Terdapat 
pengaruh yang tidak signifikan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, (2) 
Motivasi kerja secara keseluruhan berpcngaruh signifikan terhadap kinerja 
pegawai, (3) Terdapat pengaruh secara simultan gaya kepemimpinan dan motivasi 
kerja terhadap kinerja pegawai. Hal ini berarti semakin baik motivasi kerja 
pegawai maka semakin meningkatnya kinerja pegawai pada Badan Kegawaian 
Daerah Kabupaten Karimun. 

Kata Kunc i : Gaya Kepemimpinan, MofiWJSI Ke!JCt dan Kinerja Pegawat 
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ABSTRACT 

" Influence of Leadership Style and Work Motivation to Employees 
Performance in Karimun Regional Civil Service Agency" 

Rosmalita 
rosmalita.su@gmail.com 

Post Graduate Program Terbuka University 

This research aims to detennine how much the influence of leadership style (Xl) 
and work motivation (X2) to employees performance (Y) in Karimun Regional 
Civil Service Agency, either partiaJly or simultaneously. Data collected by 
questionnaire instrument. Data obtained were analyzed using multiple linear 
regression analysis technique with significance grade a=0.05, then it can be seen 
the R rate is 0.578, means that the relationship between independent variables of 
leadership style and work motivation to employees performance in Karimun 
Regional Civil Service Agency is average. Values of simultaneous determination 
(R square) is 0.334, means that the changes of employees performance affected by 
the influence of leadership style and work motivation in 33,4%. This research 
shows that the variables of leadership style and work motivation are 
simultaneously influence to employees performance in Karimun Regional Civil 
Service Agency with F count 9.0 11 that bigger than F table 4.200. By using t test, 
it can be partially known there is no significant influence of leadership style to 
employees performance in Karimun Regional Civil Service Agency. ft is shown 
from t test result that leadership style t count is 0.657 smaller than t table 2.02 1. 
Work motivation has partially significant infucnce to employees performance in 
Karimun Regional Civil Service Agency. It is shown from t test result that t count 
of work motivation is 3.228 bigger than t table 2.021. 
The conclusion of this study is : (1) There is no significant effect of leadership 
style on employee performance, (2) Motivation overall significant effect on the 
performance of employees, (3) The effect of simultaneous leadership style and 
work motivation on employee performance. This means improved employee 
motivation and increasing the performance in Karimun Regional Civi l Service 
Agency. 

Keywords: 

Leadership Style, Work Motivation and Employees Performance. 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

J. Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nom or 7 Tahun 201 1 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Karim~ Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pelaksana tugas 

tertentu di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun bertugas 

membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Sekretaris Daerah) dalam 

melaksanakan manajernen Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

2. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun 

terdiri dari : 

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun, 

sebagai berikut : 

a. Kepala 

b. Sekretariat, membawahi : 

I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

66 
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c. Bidang Administrasi dan Mutasi Pegawai, membawahi : 

1. Sub Bidang Pengadaan Pegawai 

2. Sub Bidang Mutasi Pegawai 

d. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahi : 

1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai 

2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai 

e. Bidang Pendidikan dan Latihan, membawahi : 

1. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Prajabatan dan Struk:tural 

2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional 

f. Kelompok Jabatan Fungsional 

B. Hasil 

l. Gambaran Umum Karakteristik Responden 

Gambaran umum karakteristik responden dapat dideskripsikan 

berdasarkan jenis kelamin, usia, status perkawinan, pendidikan terakhir dan 

pangkat golongan. 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jeois Kelamin 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Karimun diketahui beberapa karakteristik responden yang 

dapat dilihat pada tabe14.1 di bawah ini : 

- - -··-
... - ;+""'-

.._ ..__, "'-
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Tabel4.1 
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase {%) 

1. Laki-laki 23 58,97 

2. Perempuan 16 41,03 

Jumlah 39 100 

.. 
Sumber : Has1l Peneht1an, 2016 (data d10lah) 

Berdasarkan Tabel 4. 1 di atas menunjukkan bahwa responden yang 

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 23 orang (58,97%) dan yang berjenis kelamin 

perempuan berjumlah 16 orang ( 41 ,03% ). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa responden terbanyak adalah yang berjenis kclamin laki-laki . 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Karimun diketahui bcberapa gambaran menurut usia 

responden yang dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini : 

Tabel4.2 
Jumlah Respooden Berdasarkan Usia 

No. Umur Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. Di bawah 30 tahun 8 20,51 

2. 30 s/d kurang 35 tahun 9 23,08 

-
3. 35 s/d kurang 40 tahun 8 20,51 

4. 40 tahun s/d ke atas 14 35,90 

- --
Jumlah 39 100 

- ~ 0. 
Sumber · Has1l Pcneltt1an, 20 16 (data d1olah) 
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Berdasarkan Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa responden yang 

berjumlah paling banyak adalah usia 40 tahun s/d ke atas dengan jumlah 14 orang 

(35,90%) dan yang berjumlah paling sedikit adalah yang berusia di bawah 30 

tahun dan yang berusia 35 s/d kurang 40 tahun masing-masing 8 orang (20,51%) 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah yang 

berusia 40 tahun s/d ke atas denganjumlah 14 orang (35,90%). 

c. Karakteristik Responden Berdasar kan Status Per kawinan 

Karakteristik responden berdasarkan status perkawinan pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah 

lnt : 

Tabel4.3 
Jumlah Responden Berdasarkan Status Perkawinan 

No. Status Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. Menikah 31 79,49 

2. Belum Menikah 8 20,51 

Jumlah 39 100 

.. 
Sumber : Hasll Penehttan, 2016 (data d10lah) 

Berdasarkan Tabcl 4.3 di atas mcnunjukkan bahwa responden yang 

berstatus menikah sebanyak 3 1 orang (79,49%) dan yang berstatus belum 

menikah berjumlah 8 orang (20,51 %). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

responden terbanyak adalah yang berstatus menikah. 
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I\ d. Karakteristik Responden Berd 

l \ Karakteristik responden ber 

asarkan Pendidikan Terakbir 

dasarkan pendidikan terakhir pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Ka rimun dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah 

.. 
lnJ : 

Tabel4.4 
Jumlab Responden Ber dasarkan Pendidikan Terakhir 

No. Pendidikan Terakhir Jumlah (Orang) Persentase (%} 

1. SD- SLTP I Sederajat 0 0,00 

2. SLTA I Sederajat 14 35,90 

3. 03-51 18 46,15 

40 $2 - $3 7 17,95 

Jumlah 39 100 

Sumber: Hasil Penelitian, 2016 (data dio lah) 

Berdasarkan Tabel 4.4 di ata s menunjukkan bahwa responden terbanyak 

adalah responden yang memiliki pe ndidikan terakhir 0 3-Sl dengan juml.ah 18 

orang ( 46, 15% ), dan diikuti oleh pendidikan terakhir SLT A/Sederajat dcngan 

jumlah 14 orang (35,90%), kemudi an pendidikan terakhir S2-S3 denganjumlah 7 

orang ( 17,95% ), sedangk.an untuk pendidikan terakhir SD-SLTP/Sederajat tidak 

ada/nihil. 

e. Karakteristik Respooden Berd asarkan Pangkat Golongan 

Berdasarkan basil penel itian yang dilakukan pada Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupatcn Karimun diketa hui beberapa gambaran rcspondcn mcnurut 

abel 4.5 di bawah ini : pangkat golongan dapal dilihat pada t 

- - ..,_ ------::- ~-

~ --~-"" .. - ,.....,_ .._~ .. !....- ..... ~->.r ~ .... ................ """'-.::"- • 
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I\ 

II Tabel4.5 
Jumlah Responde n Berdasarkan Pangkat Golongan 

No. Pangkat Golong an Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. Golongan 1/PTT 14 35,90 

['i 2. Golongan II 6 15,38 

3. Golongan Ill 17 43,59 

4. Golongan IV 2 5,13 

Jumlah 39 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (dat a diolah) 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa responden yang 

berjurnlah paling banyak menurut pangkat golongan yaitu pangkat golongan 3 

dengan jumlah 17 orang (43,59%) dan yang berjumlah paling sedikit adalah 

pangkat golongan IV dengan jumlah 2 orang (5, 13%). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa respondcn terbanyak adalah pangkat golongan III sebanyak 

17 orang (43,59%). 

2. Deskripsi Hasil Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari I (satu) variabel dependen yaitu kinerja pegawai 

(Y) dan 2 (dua) variabel indcpenden yaitu gaya kepemimpinan (Xl ) dan motivasi 

kerja (X2). Untuk mengetahui penilaian responden terhadap masing-masing item, 

maka semuajawaban dari responden akan dideskripsikan. 

Pemberian skor atas kuesioner skala Likert yang digunakan dalam 

penelitian ini menunjukkan pada lima alternative jawaban, yailu : 

~ -~ -·-
• •• li~ • .,....,, r ~ -
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a. Sangat Setuj u ( skor = 5) 

b. Setuju (skor = 4) 

c. Cukup Setuju (skor = 3) 

d. Tidak Setuju (skor = 2) 

e. Sangat Tidak Setuju (skor = 1) 

a. Gambaran Distribusi Frekuensi Variabel Gaya Kepemimpi.nan 

Pada variabel ini terdiri dari 16 (enam belas) item pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan (Xl) terhadap kinerja 

pegawai (Y) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun. Dari 

penyebaran kuesioner sebanyak 39 responden, maka diperoleb hasil sebagai 

berikut : 

Tabel4.6 
Deskripsi Item-item pada Variabel Gaya Kepemimpinan 

Jawaban Responden 
Item ss s cs TS STS Avg 

Jlh % Jlh % Jlh % JU1 % Jlh % 
Xu 23 58,97 16 4 1,03 0 0 0 0 0 0 4,59 
x,2 18 46, 15 19 48,72 2 5,13 0 0 0 0 4,41 
Xu 23 59,98 16 41 ,03 0 0 0 0 0 0 4,59 
X t.4 18 46, 16 18 46, 16 3 7,69 0 0 0 0 4,38 
x,.5 15 38,46 22 56,41 2 5,13 0 0 0 0 4 33 
Xt.6 15 38,46 2 1 53,85 3 7,69 0 0 0 0 4,31 
Xu 

..., 

.) 7,69 27 69,23 9 23,07 0 0 0 0 3,85 
X, .s 7 17,95 25 64, 10 6 15,39 I 2,56 0 0 3,97 
x~.9 12 30,77 25 64, 10 2 5, 13 0 0 0 0 4 26 
Xuo 2 1 53,85 18 46, 16 0 0 0 0 0 0 4,54 
Xu , 12 30,77 18 46, 16 7 17,95 2 5, 14 0 0 4,03 
Xu2 16 4 1,03 16 4 1,03 7 17,95 0 0 0 0 4,23 
Xu3 5 12,82 24 6 1,53 5 12,82 5 12,82 0 0 3,74 
Xu4 8 20,5 1 25 64, 10 6 15,39 0 0 0 0 4,05 
X us ll 28,20 17 43,58 8 20,5 1 3 7,69 0 0 3,92 
Xu6 13 33,33 21 53,85 3 7,69 2 5, 14 0 0 4, 15 
Sumber : Has II Pcngolahan Data, 20 16 
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Berdasarkan uraian tabel 4 .6 di atas, jawaban responden terhadap gaya 

kepemimpinan (X1) dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Pada item pemimpin memahami fungsi tugas peranan dan tugas masing

masing pegawai menunjukkan jawaban responden tentang pemimpin memahami 

fungsi tugas peranan dan tugas masing-masing pegawai (Xu), responden 

menjawab sangat setuju sebanyak 23 orang responden (58,97%), dan responden 

menjawab setuju sebanyak 16 orang responden (41,03%). Rata-rata skor yang 

diperoleh 4,59 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan sangat setuju 

bahwa pemimpin memahami fungsi tugas peranan dan tugas masing-masing 

pegawai. 

Pada item pemimpin memberikan pengarahan yang lengkap serta jelas 

mengenai peranan dan tugas pegawai (X1.2), menunjukkan sebanyak 19 responden 

(48,72%) menjawab setuju dan 18 responden (46, 15%) menyatakan sangat setuju 

karena dalam hal ini pegawai lebih merasa kejelasan peranan dan tugas yang akan 

dikerjakannya, sedangkan sisanya menjawab cukup setuju sebanyak 2 responden 

(5,13%) dan tidak ada satupun yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak 

setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 4,41 yang berarti bahwa rata-rata responden 

menyatakan setuju pemimpin memberikan pengarahan yang lengkap serta 

kejelasan mengenai peranan dan tugas pegawai karena dalam hal ini pegawat 

lebih merasa kejelasan peranan dan tugas yang akan dikerjakannya. 

Pada item pemirnpin mernberikan dukungan terhadap pegawai dalam 

melakukan pekerjaan (Xu), menunjukkan sebanyak 23 responden (59,98%) 

menjawab sangat setuj u dan 16 rcsponden (41 ,03%) mcnjawab sctuju. Rata-rata 
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skor yang diperoleh 4,59 yang berarti bahwa rata-rata pegawai ingin mendapatkan 

dukungan dari pimpinan dalam melakukan pekerjaan. 

Pada item dukungan yang diberikan pimpinan senantiasa membuat 

pegawai menjadi termotivasi dalam bekerja (X1.4) , responden menjawab sangat 

setuju dan setuju masing-masing 18 responden (46,16%) dan sisanya menjawab 

cukup setuju yaitu 3 responden (7,69%). Rata-rata skor yang diperoleh 4,38 yang 

berarti bahwa rata-rata responden menyatakan setuju dukungan yang diberikan 

pimpinan senantiasa membuat pegawai menjadi tennotivasi dalam bekerja. 

Pada item pemimpin senantiasa menginstruksikan pegawai agar dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan baik untuk tercapainya tujuan (X1.5), 

menunjukkan sebanyak 22 responden (56,41%) menjawab setuju dan 15 

responden (38,46%) menjawab sangat setuju, dan sisanya menjawab cukup setuju 

yaitu 2 responden (5,13%). Rata-rata skor yang diperoleh 4,33 yang berarti bahwa 

rata-rata responden menyatakan setuju jika pem1mpm senantiasa 

menginstruksikan pegawai agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik untuk 

tercapainya tujuan. 

Pada item instruksi yang diberikan pimpinan kepada pegawai scnantiasa 

dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh setiap pegawai (Xt.6) , 

menunjukkan sebanyak 2 1 responden (53,85%) menjawab setuju dan 15 

responden (38,46%) menjawab sangat setuju, dan sisanya menjawab cukup setuju 

yaitu 3 responden (7,69%). Rata-rata skor yang diperoleh 4,31 yang berarti bahwa 

rata-rata responden menyatakan setuju jika instruksi yang diberikan pimpinan 

kepada pegawai senantiasa dapat dipahami dan di laksanakan dengan baik olch 

setiap pegawai untuk tercapainya tujuan. 

-~ ~ ~~- - ---
~ . ...._~- ~ -· . 
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Pada item perrumpm senantiasa mengamati pegawai dalam bekerja 

sehingga timbul rasa percaya diri pegawai dalam melakukan pekeijaannya (X1.7), 

menunjukkan sebanyak 27 responden (69,23%) menjawab setuju dan 9 responden 

(23,07%) menjawab cukup setuju, dan sisanya menjawab sangat setuju yaitu 3 

responden (7,69%). Rata-rata skor yang diperoleh 3,85 yang berarti bahwa rata-

rata responden menyatakan setuju jika pemimpin senantiasa mengamati pegawai 

dalam bekerja sehingga timbul rasa percaya diri pegawai dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya serta membuat para pegawai aman dan nyaman serta merasa 

mempunyai peranan penting terutama dalam pengambilan keputusan, hal ini 

sangat mcmbantu pimpinan dalam melaksanakan tugasnya pada suatu organisasi. 

Pada item pengamatan yang diberikan pimpinan telah sesuai dengan 

harapan segenap pegawai diantaranya tidak membeda-bedakan pegawai dalam 

bekerja (Xt.s), menunjukkan sebanyak 25 responden (64,10%) menjawab setuju 

dan cukup setuju masing-masing sebanyak 7 responden (17,95%) dan 6 responden 

(15,39%), dan sisanya menjawab tidak setuju yaitu 1 responden (2,56%). Rata-

rata skor yang diperoleh 3,97 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan 

setuju jika pengamatan yang diberikan pimpinan telah sesuai dengan harapan 

segenap pegawai diantaranya tidak membeda-bedakan pegawai dalam bekerja. 

Pada item pemimpin mau mengajak bawahannya untuk bersama-sama 

merumuskan tujuan dan menyelesaikan persoalan intern (Xt.9), menunjukkan 

sebanyak 25 responden (64, 1 0%) menjawab setuju dan 12 responden (30,77%) 

menjawab sangat setuju, dan sisanya menjawab cukup setuju yaitu 2 responden 

(5 , 13%). Rata-rata skor yang diperoleh 4,26 yang berarti bahwa rata-rata 

~- ~ - ~---

.... r.. .,.,_,"":!. ~ ~ -
..... ~ ... 
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responden menyatakan setuju jika pemimpin mau mengajak bawahannya untuk 

bersama-sama merumuskan tujuan dan menyelesaikan persoalan intern. 

Pada item kerjasama yang dilakukan pimpinan kepada bawahannya 

senantiasa memberikan kemudahan kepada bawahan dalam bekeija menjalankan 

tugasnya (Xuo), menunjukkan sebanyak 21 responden (53,85%) menjawab sangat 

setuju dan 18 responden (46,16%) menjawab setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 

4,54 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan sangat setuju jika 

keijasama yang dilakukan pimpinan kepada bawahannya senantiasa memberikan 

kemudahan kepada bawahan dalam bekeija menjalankan tugasnya. 

Pada item pemimpin melakukan pola komunikasi dua arah yaitu lebib 

banyak mendengarkan pegawai sehingga paham apa yang diharapkan dari 

pegawai mengenai penugasannya (X1 11), menunjukkan sebanyak 18 responden 

(46, 16%) menjawab setuju, 12 responden (30,77%) menjawab sangat setuju dan 7 

responden ( 17,95%) menjawab cukup setuju, dan sisanya menjawab tidak setuju 

yaitu 2 responden (5, 14%). Rata-rata skor yang diperoleh 4,03 yang berarti bahwa 

rata-rata responden menyatakan setuju j ika pemimpin melakukan pola komunikasi 

dua arah yaitu lebih banyak mendengarkan pegawai sehingga paham apa yang 

diharapkan dari pegawai mengenai penugasannya. 

Pada item pemimpin senantiasa mendengarkan keluhan bawahannya 

sehingga terjalin komunikasi keija yang baik antara pemimpin dengan bawahan 

(X1 12), menunjukkan sebanyak 16 responden (41 ,03%) menjawab sangat setuju 

dan dengan jumlah responden yang sama yaitu sebanyak 16 responden (41,03%) 

menjawab sctuju, dan sisanya menjawab cukup setuju yaitu 7 responden 

( 17,95%). Rata-rata skor yang dipcroleh 4,23 yang berarti bahwa rata-rata 
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responden menyatakan setuju jika pemimpin senantiasa mendengarkan keluhan 

bawahannya sehingga terjalin komunikasi kerja yang baik antara pemimpin 

dengan bawahan. 

Pada item pemimpin mendelegasikan pelaksanaan wewenang kepada 

pegawai tanpa banyak ikut campur tangan lagi (Xu3), menunjukkan sebanyak 24 

responden (61,53%) menjawab setuju dan responden yang menjawab sangat 

setuju, cukup setuju dan tidak setuju sama jumlahnya yaitu sebanyak masing

rnasing 5 responden (12,82%). Rata-rata skor yang diperoleh 3,74 yang berarti 

bahwa rata-rata responden menyatakan setuju jika pemimpin mendelegasikan 

pelaksanaan wewenang kepada pegawai tanpa banyak ikut cam pur tangan lagi. 

Pada item pendelegasian wewenang yang diberikan pimpinan senantiasa 

dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan wewenang oleh pimpinan (Xu4), 

menunjukkan sebanyak 25 responden (64, 10%) menjawab setuju, 8 responden 

(20,51 %) menjawab sangat setuju dan 6 responden (15,39%) menjawab cukup 

setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 4,05 yang berarti bahwa rata-rata responden 

menyatakan setuju jika pendelegasian wcwenang yang diberikan pimpinan 

senantiasa dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan wewenang oleh pimpinan. 

Pada item pemimpin melibatkan pegawai untuk berperan serta aktif dalam 

proses pengambilan keputusan (X1 Is), menunjukkan sebanyak 17 responden 

(43,58%) menjawab setuju, II responden (28,20%) menjawab sangat setuju, 8 

responden (20,51 %) menjawab cukup setuju dan 3 responden (7,69%) mcnjawab 

tidak setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 3,92 yang berarti bahwa rata-rata 

responden menyatakan sctuju jika pemimpin mclibatkan pegawai untuk bcrperan 

scrta aktif dalam proses pcngambilan kcputusan. 
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Pada item saran dan masukan dari bawahan menjadi dasar pedoman oleh 

pimpinan dalam mengambil keputusan (Xu6), menunjukkan sebanyak 21 

responden (53,85%) menjawab setuju, 13 responden (33,33%) menjawab sangat 

setuju, 3 responden (7,69%) menjawab cukup setuju dan 2 responden (5,14%) 

menjawab tidak setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 4,15 yang berarti bahwa 

rata-rata responden menyatakan setuju jika saran dan masukan dari bawahan 

menjadi dasar pedoman oleh pimpinan dalam mengambil keputusan. 

b. Gambaran Distribusi Frekuensi Varia bel Motivasi Kerja 

Pada variabel ini terdiri dari 16 (enam belas) item pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur variabel motivasi kerja (X2) terhadap kinerja pegawai 

(Y) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun. Dari penyebaran 

kuesioner sebanyak 39 responden, maka diperoleh hasi l sebagai berikut : 

Tabel4.7 
Deskripsi Item-item pada Variabcl Motivasi Kerja 

J a waban Responden 
Item ss s cs TS STS Avg 

J1h % J1h % Jlh % Jlh % Jlh % 
X 2.1 27 69,23 12 30,77 0 0 0 0 0 0 4,69 
X 21 8 20,51 26 66,67 3 7,69 2 5, 13 0 0 4,03 
X2.J 16 41 ,03 17 43,59 5 12,82 I 2,56 0 0 4,23 
x 2.4 2 1 53,84 14 35,90 4 10,26 0 0 0 0 4,44 
x 2.s 12 30,77 22 56,41 3 7,69 2 5,13 0 0 4, 13 
X 26 7 17,94 26 66,67 6 15,39 0 0 0 0 4 03 
x2.7 13 33,33 19 48,72 6 15,39 l 2,56 0 0 4, 13 
x2.8 6 15,38 23 59,98 9 23,07 l 2,56 0 0 3 87 
x 2.9 17 43 59 19 48,72 3 7 69 0 0 0 0 4,36 

X 2.10 2 5, 13 30 76,92 7 17 95 0 0 0 0 3 87 
X 2.11 2 5, 13 17 43,58 15 38,47 5 12,82 0 0 3,4 1 
x2.12 2 5,13 12 30,77 17 43,58 6 15,39 2 5, 13 3, 15 

X 2.n 2 1 53,85 17 43.59 1 2,56 0 0 0 0 4,5 1 
x 2.14 18 46,15 19 48,72 2 5, 13 0 0 0 0 r-i:<!_!_ --
X 2 1s 19 48,72 20 51,28 0 0 0 0 0 0 4,49 

X 2.16 7 17,95 22 56,41 10 25,64 0 0 0 0 3,92 
Sumber : Hast! Pengolahan Data, 20 16 
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Berdasarkan uraian tabel 4.7 di atas, jawaban responden terhadap motivasi kerja 

(X2) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pada item pegawai bertanggungjawab terhadap tugas masing-masing yang 

diberikan wewenang kepadanya (X2.1), menunjukkan sebanyak 27 responden 

(69,23%) menjawab sangat setuju dan 12 responden (30,77%) menjawab setuju. 

Rata-rata skor yang diperoleh 4,69 yang berarti bahwa rata-rata responden 

menyatakan sangat setuju jika pegawai bertanggungjawab terhadap tugas masing

masing yang diberikan wewenang kepadanya. 

Pada item setiap tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai dapat 

diselesaikan dengan baik tanpa ada alasan sedikitpun (Xz.2) , menunjukkan 

sebanyak 8 responden (20,51 %) menjawab sangat setuju, 26 responden (66,67%) 

menjawab setuju, 3 responden (7,69%) menjawab cukup setuju dan 2 responden 

(5.13%) menjawab tidak setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 4,03 yang berarti 

bahwa rata-rata responden menyatakan setuju jika setiap tanggung jawab yang 

diberikan kepada pegawai dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada alasan 

sedikitpun. 

Pada item promosi jabatan dapat meningkatkan motivasi kerja (X2.J), 

menunjukkan sebanyak 16 responden (41,03%) menjawab sangat setuju, 17 

responden (43,59%) menjawab setuju, 5 responden (12,82%) menjawab cukup 

setuju dan I responden (2,56%) menjawab tidak setuju. Rata-rata skor yang 

diperoleh 4,23 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan setuju jika 

promosi jabatan dapat meningkatkan motivasi kerja. 

Pada item pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi 

dalam bekerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja (X2.4), menunjukkan 
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sebanyak 21 responden (53,84%) menjawab sangat setuju, 14 responden (35,90%) 

menjawab sangat setuju, dan 4 responden (10,26%) menjawab cukup setuju. Rata

rata skor yang diperoleh 4,44 yang berarti babwa rata-rata responden menyatakan 

setuju jika pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dalam 

bekerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja. 

Pada item pegawai termotivasi memberikan pelayanan terbaik jika 

pekerjaan sesuai dengan keahlian (X2.5), menunjukkan sebanyak 12 responden 

(30,77%) menjawab sangat setuju, 22 responden (56,41%) menjawab setuju, 3 

responden (7,69%) menjawab cukup setuju dan 2 responden (5,13%) menjawab 

tidak setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 4,13 yang berarti bahwa rata-rata 

responden menyatakan setuju jika pegawai termotivasi memberikan pelayanan 

terbaik jika pekerjaan sesuai dengan keahlian. 

Pada item pegawai menikmati dan menyukai pekerjaan yang dilakukan 

saat ini (X2.6), menunjukkan sebanyak 7 responden (17,94%) menjawab sangat 

setuju, 26 responden (66,67%) menjawab setuju, dan 6 responden (15,39%) 

menjawab cukup setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 4,03 yang berarti bahwa 

rata-rata responden menyatakan setuj u jika pegawai menikmati dan menyukai 

pekerjaan yang dilakukan saat ini . 

Pada item pengembangan mutu melalui pelatihan-pelatihan yang 

diberikan kepada pegawai dapat meningkatkan semangat kerja yang tinggi (X2.7), 

menunjukkan sebanyak 13 responden (33,33%) menjawab sangat setuju, 19 

responden (48,72%) menjawab setuju, 6 responden (15,39%) menjawab cukup 

setuju dan I respondcn (2,56%) menjawab tidak sctuju. Rata-rata skor yang 

diperoleh 4,13 yang bcrarti bahwa rata-rata responden menyatakan setuju jika 
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pengembangan mutu melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada pegawai 

dapat meningkatkan semangat kerja yang tinggi. 

Pada item setiap pelatihan yang pemah diikuti telah sesuat dengan 

barapan dan keinginan sahingga dapat meningkatkan motivasi dalam bekerja 

<X2.s)> menunjukkan sebanyak 6 responden (15,38%) menjawab sangat setuju, 23 

responden (59,98%) menjawab setuju, 9 responden (23,07%) menjawab cukup 

setuju dan 1 responden (2>56%) menjawab tidak setuju. Rata-rata skor yang 

diperoleh 3,87 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan setuju jika 

setiap pelatihan yang pemah diikuti telah sesuai dengan harapan dan keinginan 

sahingga dapat meningkatkan motivasi dalam bekerja. 

Pada item pegawai akan terdorong meningkatkan kinerja yang terbaik 

bila sistem kebijakan instansi dapat meningkatkan motivasi kerja (X2 9), 

menunjukkan sebanyak 17 responden (43,59%) menjawab sangat setuju, 19 

responden (48,72%) menjawab setuju, dan 3 responden (7,69%) menjawab cukup 

setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 4,36 yang berarti bahwa rata-rata responden 

menyatakan setuju jika pegawai akan terdorong meningkatkan kinerja yang 

terbaik hila sistem kebijakan instansi dapat meningkatkan motivasi kerja. 

Pada item sejauh ini sistem kebijakan kerja telah sesuai dengan harapan 

sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai (X2.JO), menunjukkan sebanyak 2 

responden (5, 13%) menjawab sangat setuju, 30 rcsponden (76,92%) menjawab 

setuju dan 7 responden ( 17,95%) menjawab cukup setuju. Rata-rata skor yang 

diperoleh 3,87 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan setuju jika 

sejauh ini sistem kebijakan kcrja telah scsuai dengan harapan sehingga dapat 

meningkatkan kinerja pegawai. 
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Pada item penentuan besamya gaji yang diterima sesuai dengan tingkat 

pendidikan pegawai (X2.u), menunjuk:kan sebanyak 2 responden (5,13%) 

menjawab sangat setuju, 17 responden (43,58%) menjawab setuju, 15 responden 

(38,47%) menjawab cukup setuju dan 5 responden (12,82%) menjawab tidak 

setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 3,41 yang berarti bahwa rata-rata responden 

menyatakan cukup setuju jika penentuan besamya gaji yang diterima sesuai 

dengan tingkat pendidikan pegawai. 

Pada item sejauh ini gaji yang diterima telah sesuai dengan harapan yang 

diinginkan (X2.12), menunjukkan sebanyak 2 responden (5 ,13%) menjawab sangat 

setuju, 12 responden (30,77%) menjawab setuju, 17 responden (43,58%) 

menjawab cukup setuju, 6 responden (15,39%) menjawab tidak setuju dan 2 

responden (5,13%) menjawab sangat tidak setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 

3,15 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan cukup setuju jika sejauh 

ini gaji yang diterima telah sesuai dengan harapan yang diinginkan. 

Pada item hubungan antar atasan dan bawahan dapat mempengaruhj 

motivasi pegawai dalam bekerja (X2 n), menunj ukkan sebanyak 21 responden 

(53,85%) menjawab sangat setuju, 17 responden (43,59%) menjawab setuju, dan 

1 responden (2,56%) menjawab cukup setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 4,51 

yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan sangat setuju jika hubungan 

antar atasan dan bawahan dapat mempengaruhi motivasi pegawai dalam bekelja. 

Pada item sejauh ini hubungan antara pribadi saya dengan pegawai 

lainnya telah beljalan dengan baik sehingga dapat membantu rneningkatkan 

kinerja saya (X2 1 ~ ) . menunjukkan sebanyak 18 rcsponden ( 46, 15%) menjawab 

sangat setuju, 19 responden (48,72%) menjawab setuju dan 2 responden (5 , 13%) 

43203.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



83 

menjawab cukup setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 4,41 yang berarti bahwa 

rata-rata responden menyatakan setuju jika sejauh ini hubungan antara pribadi 

saya dengan pegawai lainnya telah berjalan dengan baik sehingga dapat 

membantu meningkatkan kinerja saya. 

Pada item kondisi lingkungan kerja meningkatkan motivasi untuk: 

meningkatkan kinerja (X2.ts), menunjukkan sebanyak 19 responden (48,72%) 

menjawab sangat setuju dan 20 responden (51,28%) menjawab setuju. Rata-rata 

skor yang diperoleh 4,49 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan 

setuju jika kondisi lingkungan kerja meningkatkan motivasi untuk meningkatkan 

kinerja. 

Pada item sejauh ini lingkungan kerja yang terbangun telah berjalan 

sesuai harapan semua pihak (X2.16), menunjukkan sebanyak 7 responden (17,95%) 

menjawab sangat setuju, 22 responden (56,41%) menjawab setuju dan 10 

responden (25,64%) menjawab cukup setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 3,92 

yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan setuju jika sejauh tru 

lingkungan kerja yang terbangun telah berjalan sesuai harapan semua pihak. 

c. Gambaran Distribusi Frekueosi Variabel Kioerja Pcgawai 

Pada variabel ini terdiri dari 12 (dua betas) item pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur variabel kinerja pegawai (Y) pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun. Dari penyebaran kuesioner sebanyak 

39 responden, maka diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel4.8 
Deskripsi Item-item pada Variabel Kinerja Pegawai 

Jawaban Responden 
Item ss s cs TS STS Avg 

Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % 
Yt 14 35,90 23 58,97 2 5, 13 0 0 0 0 4,31 
y2 10 25,64 26 66,67 3 769 0 0 0 0 4, 18 
y3 10 25,64 23 58,97 6 15,39 0 0 0 0 4,10 
y4 15 38,46 22 56,41 2 5,13 0 0 0 0 4,33 
Ys 15 38,46 2 1 53,85 2 5,13 1 2,56 0 0 4,28 
y6 13 33,33 18 46,16 7 17,95 0 0 1 2,56 4,08 
y7 15 38,46 23 58,98 1 2,56 0 0 0 0 4,36 
Ys 23 58,98 15 38,46 1 2 56 0 0 0 0 4,56 
y9 10 25,64 25 64,10 4 10,26 0 0 0 0 4,15 
Yto 16 41,03 22 56,41 1 2,56 0 0 0 0 4,38 
yll 20 51,28 19 48,72 0 0 0 0 0 0 4,51 
Y12 26 66,67 12 30,77 0 0 1 2,56 0 0 4,62 

Sumber : Hast! Pengolahan Data, 2016 

Berdasarkan uraian tabel 4.8 di atas, jawaban responden terhadap kineija pegawai 

(Y) dapat dije laskan sebagai berikut : 

Pada item pegawai memperhatikan kesempumaan hasi l kerja (Yt), 

menunjukkan sebanyak 14 responden (35,90%) menjawab sangat setuju, 23 

responden (58,97%) menjawab setuju dan 2 responden (5, 13%) menjawab cukup 

setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 4,31 yang berarti bahwa rata-rata responden 

menyatakan setujuj ika pegawai memperhatikan kesempurnaan basil kerja. 

Pada item hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan/prosedur (Y 2), 

menunjukkan sebanyak lO responden (25,64%) menjawab sangat setuju, 26 

responden (66,67%) menjawab setuju dan 3 responden (7,69%) menjawab cukup 

setuju . Rata-rata skor yang diperoleh 4 , 18 yang berarti bahwa rata-rata responden 

menyatakan setuju jika hasil peketjaan sesuai dengan ketentuan/prosedur. 

Pada item kuantitas pekerjaan sesuai dengan yang ditargetkan (Y3), 

menunjukkan sebanyak 10 responden (25,64%) menjawab sangat setuju, 23 
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responden (58,97%) menjawab setuju dan 6 responden (15,39%) menjawab cukup 

setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 4,10 yang berarti bahwa rata-rata responden 

menyatakan setuju jika kuantitas pekerjaan sesuai dengan yang ditargetkan. 

Pada item membantu rekan kerja yang sedang menghadapi masalah (Y4), 

menunjukkan sebanyak 15 responden (38,46%) menjawab sangat setuju, 22 

responden (56,41%) menjawab setuju dan 2 responden (5, 13%) menjawab cukup 

setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 4,33 yang berarti bahwa rata-rata responden 

menyatakan setuju jika membantu rekan kerja yang sedang menghadapi masalah. 

Pada item penyelesaian pekerjaan dilakukan tepat waktu (Y5), 

menunjukkan sebanyak 15 responden (38,46%) menjawab sangat setuju, 21 

responden (53,85%) menjawab setuju, 2 responden (5, 13%) menjawab cukup 

setuju dan 1 responden (2,56%) menjawab tidak setuju. Rata-rata skor yang 

diperoleh 4,28 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan setuju jika 

penyelesaian pekerjaan dilakukan tepat waktu. 

Pada item tingkat aktivitas di selesaikan pada awal waktu serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain (Y6), menunjukkan 

sebanyak 13 responden (33,33%) menjawab sangat setuju, 18 responden (46, 14%) 

menjawab setuju, 7 responden (17,95%) menjawab cukup setuju dan 1 responden 

(2,56%) menjawab sangat tidak setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 4,08 yang 

bcrarti bahwa rata-rata responden menyatakan setuju jika tingkat aktivitas 

diselesaikan pada awal waktu serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 

aktivitas Jain. 

Pada item kerjasama seseorang dcngan pegawai lain menentukan 

efektifitas tugas yang diberikan (Y7), memmjukkan sebanyak 15 responden 

-- -~~~-~ 
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(38,46%) menjawab sangat setuju, 23 responden (58,97%) menjawab setuju dan 1 

responden (2,56%) menjawab cukup setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 4,36 

yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan setuju jika keijasama 

seseorang dengan pegawai lain menentukan efektifitas tugas yang diberikan. 

Pada item pengetahuan pekerjaan akan dapat membantu seseorang 

menyelesaikan suatu pekeijaan dengan efisien dan efektif (Y8), menunjukkan 

sebanyak 23 responden (58,98%) menjawab sangat setuju, 15 responden (38,46%) 

menjawab setuju dan 1 responden (2,56%) menjawab cukup setuju. Rata-rata skor 

yang diperoleh 4,56 yang berarti bahwa rata-rata responden menyatakan sangat 

setuju jika pengetahuan pekeijaan akan dapat membantu seseorang menyelesaikan 

suatu pekerjaan dengan efisien dan efektif 

Pada item pegawai mempunyai keinginan kuat untuk belajar hal baru di 

kantor (Y9) , menunjukkan sebanyak 10 responden (25,64%) menjawab sangat 

setuju, 25 responden (64,10%) menjawab setuju dan 4 responden (10,26%) 

menjawab cukup setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 4,15 yang berarti bahwa 

rata-rata responden menyatakan setuju jika pegawai mempunyai keinginan kuat 

untuk belajar hal baru di kantor. 

Pada item pegawai meningkatkan pengetahuan baru untuk meningkatkan 

kinerja (Y10), menunjukkan sebanyak 16 responden (41,03%) menjawab sangat 

setuju, 22 responden (56,4 1%) merijawab setuju dan l responden (2,56%) 

menjawab cukup setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 4,38 yang berarti bahwa 

rata-rata responden menyatakan set~ju jika pegawai rneningkatkan pengetahuan 

baru untuk meningkatkan kinerja. 
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Pada item pegawai mempunyai tanggung jawab atas pekerjaannya (Y 11) , 

menunjukkan sebanyak 20 responden (51,28%) menjawab sangat setuju dan 19 

responden (48,72%) menjawab setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 4,51 yang 

berarti bahwa rata-rata responden menyatakan sangat setuju jika pegawai 

mempunyai tanggungjawab atas pekerjaannya. 

Pada item kehadiran pegawai mencerminkan komitmen pegawai terhadap 

tugasnya (Y12), menunjukkan sebanyak 26 responden (66,67%) menjawab sangat 

setuju, 12 responden (30,77%) menjawab setuju dan I responden (2,56%) 

menjawab tidak setuju. Rata-rata skor yang diperoleh 4,62 yang berarti bahwa 

rata-rata responden menyatakan sangat setuju jika kehadiran pegawai 

mencerrninkan komitmen pegawai terhadap tugasnya. 

3. Uji Validitas 

Angket penelitian disusun dalam tiga kelompok sesuai dengan banyaknya 

variabel penelitian. Jumlah item keseluruhan adalah 44 item pemyataan. Angket 

yang digunakan dalam mengukur variabel, terdiri dari variabel gaya 

kepemimpinan (X1) dan motivasi kerja (X2) dan satu lagi yang bertindak sebagai 

variabel terikatnya yaitu variabel kinerja pegawai (Y). Semua pernyataan angket 

diukur dalam skala ordinal dan disusun dalam bentuk skala Likert. 

Pengujian instrumen penelitian sangat penting dilakukan sebelum 

penelitian dilaksanakan, karena pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah 

instrumen telah memenuhi persyaratan, baik ditinjau dari segt 

kesahihan/validitasnya maupun dari segi keterandalannya. Menurut Sugiono 

(1999 : 109) "Sebuah instrwnen penelitian dapat dikatakan valid jika instrumen 
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penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur". 

Sebuah instrumen dapat dikatakan sahih apabila dapat mengukur apa yang 

diukur. Instrumen dikatakan valid apabila instrumen penelitian mampu mengukur 

variabel pengaruh pengembangan sumber daya manusia dan pengendalian serta 

kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun 

Kepulauan Riau. 

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauhmana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud 

(Arikunto, 2010 : 160). Adapun alat pengujian yang dipakai adalah rumus korelasi 

Product Moment Pearson. (Soepono dalam Iskandar, 2004 : 65) sebagai berikut : 

1. Penentuan nilai korelasi (r) 

Untuk menetukan ni lai korelasi, digunakan rumus sebagai berikut : 

2. Kaidah Keputusan 

Nilai Trutung kemudian dibandingkan dengan nilai ftabel dengan tingkat a. 

tertentu dan derajat bebas sebesar n-2. Kaidah keputusan sebagai berikut : 

a. Jika rhitung > Ttabcl rnaka alat ukur yang digunakan valid 

b. Jika frutung ~ Ttabei maka alat ukur yang digunakan tidak valid 

Untuk menguji validitas setiap item, skor-skor yang ada pada item yang 

d imaksud dikorclasikan dengan skor total. Skor item dipandang sebagai nilai X 

dan skor total dipandang sebagai Y. Dengan diperolehnya indeks validitas setiap 
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item dapat diketahui dengan pasti item-item manakah yang tidak memenuhi syarat 

ditinjau dari validitasnya. Berdasarkan informasi tersebut peneliti dapat mengganti 

ataupun merevisi item-item dimaksud. Pengujian terhadap item dapat dilakukan 

dengan mengkorelasikan item dengan skor total pada dimensi. Hasil uji validitas 

terhadap variabel gaya kepemimpinan (X1) adalah sebagai berikut : 

Tabel4.9 
Hasil Uji Validitas Variabel Gaya kepemimpinao (X1) 

Item r r tabel Keputusan 
Xl.l 0.276 0.202 Valid 
Xl.2 0.505 0.202 Valid 
Xl.3 0.468 0.202 Valid 
X1.4 0.469 0.202 Valid 
XI.S 0.197 0.202 Tidak Valid 
Xl.6 0.467 0.202 Valid 
X1.7 0.278 0.202 Valid 
Xl.8 0.586 0.202 Valid 
X1.9 0.558 0.202 Valid 

Xl.IO 0.544 0.202 Valid 
Xl.ll 0.650 0.202 Valid 
X 1.12 0.581 0.202 Valid 
XI.IJ 0.550 0.202 Valid 
X1.14 0.690 0.202 Valid 
Xl.l5 0.457 0.202 Valid 
Xl.l6 0.2 18 0.202 Valid 

Sumber : Hast! Pengolahan Data, 20 16 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas diperoleh gambaran bahwa uji instrumen 

untuk variabel gaya kepemimpinan mengidentifikasikan hanya satu item 

pernyataan yang tidak val id, sehingga lima belas item data bisa dilanjutkan ke 

anal isis berikutnya. Selanjutnya uji validitas untuk variabel motivasi kerja (X2) 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel4.10 
Hasil Uji Validitas Varia bel Motivasi kerja (X2) 

Item r r label Ke utusan 
X2.1 0.456 0.202 Valid 
X2.2 0.512 0.202 Valid 
X2.3 0.575 0.202 Valid 
X2.4 0. 176 0.202 Tidak Valid 
X2.5 0.447 0.202 Valid 
X2.6 0.663 0.202 Valid 
X2.7 0.672 0.202 Valid 
X2.8 0.601 0.202 Valid 
X2.9 0.474 0.202 Valid 

X2. 10 0.544 0.202 Valid 
X2. 1 I 0.364 0.202 Valid 
X2.12 0.5 11 0.202 Valid 
X2.13 0.353 0.202 Valid 
X2.14 0.515 0.202 Valid 
X2.15 0.284 0.202 Valid 
X2. 16 0.634 0.202 Valid 

a, 2016 Sumber: Hasil Pengolahan Oat 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas diperoleh gambaran bahwa uji instrumen 

untuk variabel motivasi kerja ada s atu item pertanyaan yang tidak valid sehingga 

pertanyaan tersebut dibuang sedan gkan lima bel as pertanyaan lain di lanj utkan ke 

analisis berikutnya. 

Uji validitas untuk variabel Y (kinerja pegawai) yang terdiri dari 14 item 

pemyataan menyatakan bahwa se mua item pemyataan valid. Hasil perhitungan 

dijelaskan pada tabel berikut ini : 

Tabel4.11 
Hasil Uji Validitas Variabel Y (Kinerja pegawa i) 

Item r r table Ke utusan 
Yl 0.605 0.202 Valid 
Y2 0.716 0.202 Valid 
Y3 0 628 0.202 Valid 

f-- Y4 0.297 
YS 0.632 

0.202 Valid 
0.202 Valid 

Y6 0.520 0.202 Valid 
Y7 0.333 0 202 Valid 
Y8 0.6 15 0 202 Valid 
Y9 0 469 0.202 Valid 
YIO 0 662 0.202 Valid 
Yll 0.642 0.202 Valid 
Y1 2 0 65 1 0.202 Valid 

Sumber · Hasil Pengolahan Da ta, 2016 
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Suatu item dikatakan valid apabila nilai r atau nilai korelasi antara skors 

item dengan totalnya menunjukkan koefisien yang signifikan, dikatakan 

signifikan apabila nilai f tabel dari item lebih kecil dari nilai Trutung, dengan 

menggunakan tabel r untuk korelasi product moment dan mengambil ex. = 0.05 dan 

n = 39, berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai f tabel = 0.202, apabila 

terdapat pemyataan item yang tidak valid maka data yang didapat tidak bisa 

digunakan untuk analisis selanjutnya. 

4. Uji Reliabilitas 

Hasil penelitian tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan 

instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian instrumen pada 

penelitian ini adalah kuesioner, sehingga data yang diperoleh dan responden akan 

diuji kualitas datanya dengan rnenggunakan uji validitas dan uji reliabi litas. 

Uji Reliabilitas bertujuan untuk menunjukan sejauh mana suatu basil 

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. 

Jadi dengan kata lain bahwa reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh 

mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, bila alat 

pengukur tersebut digunak:an dua kali atau lebih untuk mengukur gejala yang 

sama, dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten. Setiap instrumen 

seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang 

konsisten, sehingga hasi l pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam 

beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama diperoleh hasil 

yang relatif sama, selama dimensi yang diukur dalam diri subyek memang bel urn 

berubah. Untuk menghitung koefisien reliabilitas, Cronbach ( 1951 ) dalam 
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Soehartono (2000: 86) menyarankan penggunaan koefisien alpha: "Suatu 

koefisien reliabilitas yang disebut koefisien alpha. Koefisien alpha ini 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

k LO"b
2 

(l = ( ----------------) ( 1 - ------------) 
k - 1 (j t2 

Dimana a = Reliabilitas Instrument 

k = Banyak butir pertanyaan 

cre = Varians Total 

LcrL2 = Jurnlah Varians Butir 

Berdasarkan hasil perhitungan data dengan menggunakan rumus tersebut, maka 

diperoleh keputusan koefisien reliabilitas dari masing-masing variabel sebagai 

berikut : 

Tabel4.12 
Basil Uji Reliabilitas lnstrumen Penelitian 

No Variabel Penelitian Reli abilitas * Ru·ukan Ke utusan 
1. Gaya kepemimpinan (X1) 0. 7590 +0.70- +0.78 Cukup Reliabel 
2. Motivasi kelja (X2) 0. 7794 +0.70- +0.78 Cukup Reliabel 
..., 
.). Kinerja pegawai (Y) 0. 7981 +0.79- +0.84 Reliabel 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2016 

*) Balian (1988) dalam Soehartono (2004 : 85) mengemukakan pedornan 

interprestasi nilai berdasarkan koefisien reliabilitas, yaitu sebagai berikut : 

+0.90- + 1.00 

+0.85- 1-0.89 

+0. 79 - +0.84 

+0.70 - +0.78 

Kurang dari 0. 70 

luar biasa bagus/luar biasa reliabel 

sangat bagus/sangat reliabel 

bagus/reliabel 

cukup reliabel 

kurang reliabel 

-~~ ----
- - . -
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Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian mempunyai 

nilai reliabilitas yang bagus. Keputusan reliabel ini menunjukkan bahwa seluruh 

instrumen yang digunakan untuk mengukur seluruh item dari variabel gaya 

kepemimpinan dan motivasi kerja serta kinerja pegawai sebagaimana telah 

dioperasionalkan pada operasionalisasi variabel dapat diterima keterandalannya 

atau kekonsistenannya. 

5. Uji Nonnalitas 

Asumsi normalitas ini dapat dilakukan dengan melihat graflk normal 

probability plot. Jika grafik Plot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di 

sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal maka 

dapat disimpulkan bawa model garis regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Normal P-P Plot of Regression Stan< 

Dependent Variable: y 
1.00 o'J 

p' 

0 

0 
.75 <lOCO 

a" 0 

rflrll 

..0 
O(JC) 

.50 0 e 00 a. 
E ao 
:l a" 0 .25 0 
"0 0 
4) o" 
0 0 

4) 0 6o 
a. rR' 
.n 0.00 

000 .25 .50 .75 1.00 

Observed Cum Prob 

Berdasarkan plot peluang nonnal di atas dapal dihhat bahwa penyebaran 

tilik-titiknya mengikuti garis diagonal sehingga dapat dikatakan bahwa data 

penelitian mengikuli distribusi nonnal. 

~---- _.........__,..r;:-x-:-

. . ........ _ . . - ....... 
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6. Uji Multikolonieritas 

Salah satu cara untuk mengetahui gejala ini adalah dengan Variance 

Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Jika nilai VIF tidak lebih dari 5, maka mengidentiftkasikan bahwa tidak 

terdapat gejala Multikolonieritas. 

CoefficientS' 

Standardi 
zed 

Unstandardized Coefficien 
Coefficients ts Collinearit Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
1 (Constant) 19.300 8.428 2290 .028 

x1 8.701E-02 .132 .105 .657 .516 .725 1.379 
x2 .407 .126 .516 3.228 .003 .725 1.379 

a. Dependent Variable: y 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai VIF untuk variabel bebas X 1 dan X2 < 5 

sehingga tidak terdapat gejala multikolonieritas untuk data tersebut. 

7. Analisis Regresi Linier Multipel 

Berdasarkan basil perhitungan dengan menggunakan bantuan SPSS versi 

21.0, didapat output sebagai berikut : 

Coefficlentfil 

Standardi 
zed 

Unstandardized Coefficien 
Coefficients ts 

Model 8 Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 19.300 8.428 2.290 .028 

x1 8.701E-02 .132 .105 .657 .516 

x2 .407 .126 .516 3.228 .003 

a. Dependent Variable: y 
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Persamaan regresinya sebagai berikut : 

Y' = 19.300 + 0.087Xt + 0.407X2 

Keterangan: 

Y' = Kinerja pegawai 

bo = konstanta 

Xt = gaya kepemimpinan 

x2 = motivasi kerja 

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Y' = 19.300 + 0.087X1 + 0.407X2 

Konstanta sebesar 19.300~ artinya jika gaya kepemimpinan (X1) dan motivasi 

kerja (X2) nilainya adalah 0, maka kinerja pegawai akan bernilai adalah 19.300. 

Koefisien regresi variabel gaya kepemimpinan (X1) sebesar 0.087~ artinya jika 

variabel independen lain nilainya tetap dan gaya kepernimpinan mengalami 

peningkatan 1%, maka kinerja pegawai (Y') akan mengalami kenaikan sebesar 

0.087. Kocfisien bemilai positif artinya terjadi hubungan positif antara gaya 

kepemimpinan dengan kinerja pegawai, semakin cocok gaya kepimpinan 

pemimpin dengan pegawainya maka kinerja akan rneningkatjuga. 

Koefisien regresi variabel motivasi kerja (X2) sebesar 0.407~ artinya jika 

variabel independen lain nilainya telap dan motivasi kerja mengalami 

peningkatan 1%, maka kinerja pegawai (Y') akan mengalami kenaikan sebesar 

0.407. Koefisicn bcrnilai positif artinya tcrjadi hubungan positi f antara 
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motivasi kerja dengan kinerja pegawai, semakin baik motivasi kerja seorang 

pegawai maka kinerjanya akan meningkat juga. 

8. Analisis Korelasi Ganda (R) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih 

variabel independen (X~, X 2, ... Xn) terhadap variabel dependen (Y) secara 

serentak. Koefisien ini menunjukk:an seberapa besar hubungan yang terjadi antara 

variabel independen (X., X2, ...... Xn) secara serentak terhadap variabel dependen 

(Y). nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti 

hubungan yang terjadi semak:in kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka 

hubungan yang terjadi semak:in lemah. 

Menurut Sugiyono (2007) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien 

korelasi sebagai berikut: 

0,00 - 0,199 = sangat rendah 

0,20 - 0,399 = rendah 

0,40 - 0,599 = sedang 

0,60 - 0,799 = kuat 

0,80 - l ,000 = sangat kuat 

Dari hasil analisis regresi, lihat pada output moddel summary dan disajikan 

sebagai berikut : 
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Tabel. Hasil analisis korelasi ganda 

Model Summa~ 

Adjusted Std. Error of 
Model R R Square R Square the Estimate 
1 .5788 .334 .297 3.4322 

a. Predictors: (Constant), x2, x1 

b. Dependent Variable: y 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R sebesar 0,578. Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang antara gaya kepemimpinan 

dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. 

9. Anal isis Determinasi (R2
) 

Analisis deterrninasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk 

mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen CXt. X2, ..... . Xn) 

secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan 

seberapa besar prosentase variasi variabel independen yang digunakan dalam 

model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R2 sama dengan 0, maka 

tidak ada sedikitpun prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel 

independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang 

digunakan dalam model tidak menjelaskan sedik.itpun variasi variabel dependen. 

Sebaliknya R2 sama dengan 1, maka prosentase surnbangan pengaruh yang 

diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau 

variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% 

variasi variabel dependen. 

Oari hasil anal isis regrest, lihat pada output moddel summary dan disajikan 

sebagai berikut: 
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Tabel. Hasil analisis detenninasi 

Model Summarf 

Adjusted Std. Error of 
Model R R Square R Square the Estimate 
1 .5788 .334 .297 3.4322 

a. Predictors: (Constant), x2, x1 

b. Dependent Variable: y 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R2 (R Square) sebesar 0.334 atau 

(33.4%). Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel 

independen (gaya kepemimpinan dan motivasi kerja) terhadap variabel dependen 

(kinerja pegawai) sebesar 33.4%. Atau variasi variabel independen yang 

digunakan dalam model (gaya kepemimpinan dan motivasi kerja) marnpu 

menjelaskan sebesar 33.4% variasi variabel dependen (kinerja pegawai). 

Sedangkan sisanya sebesar 66.6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain 

yang t idak dimasukkan dalam model penelitian ini . 

Adjusted R Square adalah nilai R Square yang telah disesuaikan, nilai ini 

selalu lebih kecil dari R Square dan angka ini bisa memiliki harga negatif. 

Menurut Sugiyono (2007) bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel 

bebas digunakan Adjusted R2 sebagai koefisien determinasi. 

10. Uj i Koefisien Regresi Secara Bersarna-sarna (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(X~,X2 .... Xn) secara bersama-sama berpengaruh secara signi fikan terhadap 

variabel dependen (Y). Atau untuk rnengetahui apakah model regresi dapat 

digunakan untuk. rnemprediksi variabe l dependen atau tidak. Signifikan berarti 

hubungan yang terjadi dapat be rlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan), 
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karena data yang diambil merupakan data populasi maka tidak dilakukan 

pengujian keberartian model. 

Dari hasil output analisis regresi dapat diketahui nilai F seperti pada tabel 2 

berikut ini. 

Sum of 
Model Squares 
1 Regression 212.289 

Residual 424.070 
Total 636.359 

a. Predictors: (Constant), x2, x1 

b. Dependent Variable: y 

Tabel. Hasil Uji F 

ANOVPI' 

df Mean Square 
2 106.145 

36 11 .780 
38 

F 
9.011 

Tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan Hipotesis 

Sig. 
.001 8 

Ho : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara gaya kepemimpinan dan 

motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai. 

IIa : ada pengaruh secara signifikan antara gaya kepemimpinan dan motivasi 

kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai. 

2. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan a = 5% (signifikansi 5% atau 0,05 adalah 

ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian) 

3. Menentukan F hitung 

Berdasarkan tabel diperoleh F hi.tung sebesar 9.0 ll 
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4. Menentukan F tabel 

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, a = 5%, df 1 (jumlah variabel-

1) = 1, dan df 2 (n-k-1) atau 39-3-1 = 35 (n adalahjumlah kasus dank adalah 

jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 4.200. 

5. K.riteria penguj ian 

- Ho diterima hila F hi tung < F tabel 

- Ho ditolak bila F hi tung > F tabel 

6. Membandingkan F hitung dengan F tabel. 

Nilai F hi tung > F tabel (9.0 11 > 4.200), maka Ho ditolak. 

7. Kesimpulan 

Karena F hitung > F tabel (9.01 1 > 4.200), maka Ho ditolak, artinya ada 

pengaruh secara signifikan antara gaya kepemimpinan dan motivasi kerja 

secara bersama-sama terhadap terhadap kinerja pegawai. Jadi dari kasus ini 

dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan dan motivasi kerja secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawat pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun. 

11. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Uj i ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen (X1, X2, ..... X0 ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (Y). 

~ ~- -- -~-

43203.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



1\ 

\ 

\ 

I 
I 
I! 

1 

Dari hasil analisis regresi output dapat disajikan sebagai berikut: 

TabeL Uji t 

Coefficients!' 

Standardi 
zed 

Unstand ardized Coefficien 
Coeffi dents ts 

Model 8 Std. Error Beta 
1 (Constant) 19.300 8.428 

x1 8.701E..02 .132 .105 
x2 .407 .126 .516 

a. Dependent Variable: y 

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut: 

t 
2.290 

.657 

3.228 

Pengujian koefisien regresi variabel gaya kepemimpinan 

1. Menentukan Hipotesis 

Si . 
.028 

.516 

.003 

101 

Ho : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawa1. 

Ho : Secara parsial ada pengaruh signifikan gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja pegawai 

2. Menentukan tingkat signifikans1 

Tingkat signifikansi menggunakan a. = 5% 

3. Menentukan t hitung 

Berdasarkan tabel diperoleh t hitung sebesar 2.005 

4. Menentukan t tabel 

Tabel distribusi t dicari pada a. = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat 

kebebasan (df) n-k-1 atau 39-3-1 = 35 (n adalahjumlah kasus dank adalah 

jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) 

hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,021. 

- -~ --=-~ 

·- =>'4!'~ • .., 4~ - ·~- - • - -
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5. Kriteria Pengujian 

Ho diterimajika -t tabel < t hitung < t tabel 

Ho ditolakjika -t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel 

6. Membandingkan thitung dengan t tabel 

Ni lai -t hi tung> -t tabel (0.657 < 2.021) maka Ho diterima 

7. Kesimpulan 

Oleh karena nilai t hi tung > t tabel (0.657 < 2.021) maka Ho diterima, artinya 

secara parsial terdapat pengaruh yang tidak signifikan gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial gaya kepemimpinan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja 

pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun. 

Pengujian koeflsien regresi variabel motivasi kerja 

1. Menentukan Hipotesis 

Ho : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai. 

Ho : Secara parsial ada pengaruh signifikan motivasi kerja terhadap kinerja 

pegawat 

2. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan a = 5% 

3. Menentukan t hitung 

Berdasarkan tabel diperoleh t hi tung sebesar 2.02 1 

- -

' ~ -~ ~~ .. ...., ... '- ....... 
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4. Menentukan t tabel 

Tabel distribusi t dicari pada a = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat 

kebebasan (df) n-k-1 atau 39-3-1 = 35 (n adalahjumlah kasus dank adalah 

jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) 

hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,02 1 . 

5. Kriteria Pengujian 

Ho diterima jika -t tabel < t hi tung < t tabel 

Ho ditolak jika -t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel 

6. Membandingkan t hitung dengan t tabel 

Ni lai -t hitung > -t tabel (3.228 > 2.021) maka Ho ditolak 

7. Kesirnpulan 

Oleh karena nilai t hitung > t tabel (3.228 > 2.02 1) maka Ho ditolak, artinya 

secara parsial terdapat pengaruh signifikan motivasi kerja terhadap kinerja 

pegawai. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial motivasi 

kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Karimun. 

C. Pembabasan 

l. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun 

Secara parsial terdapat pengaruh yang tidak signifikan gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun. 

llal ini disebabkan bahwa pcgawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Kari mun mampu bekerja secara mandiri di da lam mengerjakan pekerjaannya. f [a] 
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ini disebabkan karena adanya jadwal kerja dan SOP (Standard Operational 

Procedure) yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang harus dikerjakan setiap 

barinya. Kinerja pegawai sangat ditentukan pada jadwal kerja dan SOP (Standard 

Operational Procedure) yang sudah ada dan jelas serta jenis pekerjaan yang 

dilakukan oleh pegawai bersifat konstan (sama setiap harinya), maka hal ini 

merupakan alasan mengapa gaya kepemimpinan tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Karimun. Sebagaimana yang dikemukakan Mangkunegara (2000 : 67) bahwa 

kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam rnelaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Rivai (2005 : 34), 

kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu 

kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil 

seperti yang diharapkan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Eko Yudhi Setiawan (2015), dimana gaya kepemimpinan transformasional 

dan gaya kepemimpinan transaksional baik secara parsial maupun simultan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Sebaliknya hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Mumi Rizal (2010) dan Anggara Nasution (2013), dimana gaya kepemimpinan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

43203.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



105 

2. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel motivasi kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun. Motivasi kerja sebagai kondisi yang 

berpengaruh terhadap seseorang yang membangkitkan, menggerakkan, 

mendorong, dan mengarahkan untuk bertindak dan berprilaku secara tertentu 

sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diharapkan. 

Motivasi merupakan salah satu indikator dalarn meningkatkan kinerja pegawaian 

pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun dalam pelayanan 

administrasi kepegawaian, pembinaan pegawai dan peningkatan efektivitas 

pelaksanaan tugas jabatan. Motivasi menjadi pendorong para pegawai untuk 

melaksanakan suatu kegiatan berupa pelayanan guna mendapatkan hasil yang 

terbaik. Oleh karena itu tidak heran jika pegawai yang mempunyai motivasi kerja 

yang tinggi biasanya mempunyai kinerja yang tinggi pula. Oalam bidang 

pelayanan kepegawaian, motivasi kerja yang paling dibutuhkan adalah adanya 

kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi 

tersebut guna memberikan pelayanan kepada aparatur pemerintah. Dengan 

kemampuan dan keterampi lan memberikan pelayanan yang mereka miliki maka 

pelaksanaan tugas dapat dilakukan dengan baik, cepat, dan memenuhi harapan 

dari semua pihak, baik itu organisasi maupun masyarakat 

Rendahnya motivasi seorang pegawai dalam bekerja akan menyebabkan 

timbulnya kinerja yang rendah secara menyeluruh, untuk itu motivasi kerja 

43203.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



\ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 

106 

f.' 

pegawai perlu dibangkitkan agar pegawai dapat mengbasilkan kinerja yang baik 

dalam memberikan pelayanan kepada aparatur pemerintah. 

Motivasi kerja adalah dorongan yang tumbub dalam diri seseorang baik 

yang berasal dari dalam dan luar dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan 

semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan keterampilan yang 

dimilikinya. Untuk dapat memberikan hasil kerja yang yang berkualitas dan 

berkuantitas maka seorang pegawai membutuhkan motivasi kerja dalam dirinya 

yang akan berpengaruh terhadap semangat kerjanya sehingga meningkatkan 

kinerja seseorang. 

Sejalan dengan pendapat Mangkunegara (2005 : 61) motivasi terbentuk 

dari sikap (aLfitute) karyawan dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan 

(situation). Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri 

karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. 

Sikap mental karyawan yang pro dan positif terhadap situasi kerja itulah yang 

memperkuat kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal. 

Siagian (2008 : 294) mengatakan motivasi sebagai proses batin atau proses 

psikologi yang terjadi pada diri seseorang yang sangat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor baik yang bersifat internal maupun ekstemal. 

Hasil penelitian ini juga didukung penelitian terdahulu oleh Chairunniza 

(2012), Anggara Nasution (20 l3), Abdul Kadir Tamher (2013), Arifuddin (2014), 

dan Andi Ginia (2015) dimana secara parsial motivasi kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinetja pegawai. 
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3. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa gaya kepemimpinan 

dan motivasi kerja secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Karimun. Kepemimpinan adalah usaha suatu program pada saat tetjadinya 

interaksi melalui komunikasi dengan gaya tertentu yang memotivasi seseorang 

atau kelompok dengan pengaruh yang tidak memaksa untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Sedangkan kinetja pegawai merupakan hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum serta sesuai dengan 

moral atau etika. Kepemimpinan itu ditentukan dengan gaya kepemimpinan yang 

dimiliki oleh pemimpin itu sendiri, jika gaya kepemimpinan yang diberikan baik 

dan dapat memberikan arahan kepada bawahan dengan baik maka kinerja pegawai 

akan meningkat sesuai dengan gaya kepemimpinan yang diberikan. 

Gaya kepemimpinan ditentukan oleh pemimpin itu sendiri, sehingga jika 

gaya kepemimpinan yang diterapkan baik dan dapat membcrikan arahan yang 

baik kepada bawahan, maka akan timbul kepercayaan dan rnenciptakan motivasi 

kerja dalam diri pegawai, sehingga semangat kerja pegawai meningkat yang juga 

mempengaruhi kinerja pegawai ke arah yang lebih baik. 

Gaya kepernirnpinan dapat diartikan sebagai pelaksanaan otoritas dan 

pembuatan keputusan. Scjalan dengan itu, menu rut Manu lang (200 I : 141) 

sebagai suatu proses mempengaruhi orang lain untuk berbuat guna mewujudkan 
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tujuan-tujuan yang sudah ditentukan. Gaya kepemimpinan mengambarkan 

kombinasi yang konsisten dari keterampilan, sifat dan sikap yang mendasari 

perilaku seseorang. Menurut Viethzal (64 : 2004) gaya kepemimpinan juga 

menunjukkan secara langsung maupun tidak langsung, tentang kemampuan 

bawabannya. Artinya, gaya kemimpinan adalah perilaku dan strategis, sikap yang 

sering diterapkan seorang pemimpian ketika ia mempengaruhi kinerja 

bawahannya. Pemimpin dituntut mrunpu memahami motif dari karyawannya, 

sebab motif didasari oleh keinginan untuk memuaskan berbagai jenis kebutuhan 

yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku dan kinerja karyawan. Seorang 

pemimpin merupakan contoh, panutan, idola dan Pembina bagi seluruh anggota 

organisasi yang dipimpinnya dalam peningkatan hasil kerja. Wujud dari 

kepemimpinan antar lain perilaku, sikap, watak serta kebijakan yang dimiliki oleh 

pimpinan tersebut. 

Sejalan dengan pendapat Kartono (2008 : 34) pemimpin itu mempunyai 

sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadian sendiri yang unik khas, 

sehingga tingkah laku dan gayanya lah yang membedakan dirinya dari orang lain. 

Gaya atau style hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe 

kemimpinannya. 

Sejalan dengan pendapat Sinungan (2005 : 134) motivasi adalah keadaan 

kejiwaan dan sikap mental seseorang yang memberikan energi, mendorong 

kegiatan dan gerakan yang mengarah atau penyaluran perilaku kearah mencapai 

kebutuhan yang memberikan kepuasan atau mengurangi ketidak-seimbangan. 

T 
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Motivasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong seseorang 

karyawan untuk bekerja. Motivasi adalah kesediaan individu untuk mengeluarkan 

upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi (Stephen P. Robbins, 2006). 

Hasil penelitian ini juga didukung penelitian terdahulu oleh Andi Ginia 

(2015), dengan judul Tesis "Pengaruh Kepemimpinan dan Pemberian Motivasi 

oleh Kepala Distrik Kinetja Pegawai di Kantor Distrik Wamena Kabupaten 

Jayawijaya" dimana secara simultan kepemjmpinan dan pemberian motivasi 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan basil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial terdapat pengaruh yang tidak signifikan gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Karimun. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai pada Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Karimun mampu bekerja secara mandiri di dalam 

mengerjakan pekerjaannya. Hal ini disebabkan karena adanya jadwal kerja 

dan SOP (Standard Operational Procedure) yang jelas mengenai hal-hal apa 

saja yang harus dikerjakan setiap harinya, namun dalam hal ini gaya 

kepemimpinan harus menjadi suatu perhatian bagi pimpinan dalam upaya 

meningkatkan kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Karimun, sehingga merupakan hal terpenting terciptanya iklim kerja yang 

menyenangkan yang mampu membuat kinerja pegawai pada lingkungan kerja 

tersebut menjadi lebih baik dan produktif. 

2. Secara parsial terdapat pengaruh signifikan motivasi kerja terhadap kinerja 

pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya motivasi kerja dapat mendorong peningkatan 

kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun. 

ll 0 

1 
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3. Secara simultan (bersama-sama) gaya kepemimpinan dan motivasi kerja 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Karimun. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan 

motivasi kerja rnampu mempengaruhi secara bersama-sarna terhadap kinerja 

pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran sebagai bahan 

pertimbangan yaitu : 

1. Kepemimpinan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun perlu 

memberikan keteladanan yang positif sehingga dapat menunjukkan kepada 

bawahan mengenai apa yang harus mereka lakukan, memberikan cootoh-

contoh dan terlibat dalam perilaku simbolik yang memberitahu para bawahan 

apa yang diharapkan dari mereka, dan memberitahu perilaku yang layak untuk 

dilakukan, misalnya keteladanan dalam hal disiplin waktu, kepatuban 

terhadap aturan, prosedur, tugas dan tanggungjawab sepenuhnya. 

2. Motivasi kerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun 

perlu ditingkatkan baik motvasi internal maupun eksternal. Untuk motivasi 

secara internal dapat dilakukan oleh pegawai sendiri dengan memandang 

bahwa pekerjaan atau tugas adalah tanggung jawab yang merupakan 

konsekuensi dari pekerjaan atau posisi sebagai pegawai yang dimilki. 

Sedangkan motivasi eksternal dapat ditingkatkan melalui perhatian dari 

pimpinan dengan cara pcningkatan kcsejahteraan pegawai, hubungan antar 

pribadi yang lebih harmonis dan peningkatan lingkungan kerja yang aman dan 
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nyaman sehingga para pegawai dapat meraih prestasi keda yang lebih baik 

pada waktu mendatang. 

3. Kepada pimpinan agar secara rutin melakukan rapat koordinasi staf sehingga 

lebih dapat memperhatikan faktor-faktor pemberian motivasi kerja pegawai 

sehingga dapat meningkatkan kineda pegawai ke arah yang lebih baik. 

~- - ----...--.- . ~~--
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Lampiran : Kuesioner Penelitian 

KUESIONER PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI 

KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BAD AN 

EPEGA WAIAN DAERAH KABUPA TEN KARIMUN 

Responden yang terhonnat, 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan dan 

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Karimun, untuk itu kami mohon kesediaannya untuk mernbantu 

mengisi dan melengkapi kuesioner yang telah disediakan berikut ini. Akhir kata, 

atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih. 

Peneliti : ROSMALIT A 

IDENTIT AS RESPOND EN 

L Petunjuk Pengisian: 

Berikanlah tanda silang ( x) padajawaban yang dipi lih. 

1. Jenis kelamin : 

a. Laki-laki 

2. Umur: 

a. Oi bawah 30 tahun 

b. 30 sld kurang 35 tahun 

3. Status : 

a. Menikah 

4. Pendidikan Terakhir : 

a. SD- SLTP I sederajat 

b. SL T A I sederajat 03 - S I 

5. Pangkat Golongan : 

a. Golongan I/PTI 

b. Golongan [I 

tl 7 

b. Perempuan 

c. 35 sld kurang dari 40 

d. Lebih dari 40 

b. Belum Menikah 

C. 03 - Sl 

d. S2 - S3 

c. Golongan II 

d. Golongan LV 
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ll. Petunjuk Pengisian : 

1. Baca dengan teliti, kemudian berilah tanda ( x ) untuk satu jawaban yang 

anda anggap paling sesuai : 

a. Sangat Setuju (SS), dengan skor 5 

b. Setuju (S), dengan skor 4 

c. Cukup Setuju (CS), dengan skor 3 

d. Tidak Setuju (TS), dengan skor 2 

e. Sangat Tidak Setuju (STS), dengan skor 1 

2. Jawaban anda tidak ada yang salah, jadi pilihlah jawaban yang sesuai 

dengan apa yang anda inginkan. 

Gaya Kepemimpinan ( Xl) 

No. Pertanyaan ss s cs TS 

1. Pemimpin memahami fungsi tugas peranan 
dan tugas masing-masing pegawai 

2. Pemimpin memberikan pengarahan yang 
Jengkap serta jelas mengenai peranan dan 
tugas pegawai 

3. Pemimpin memberikan dukungan terhadap 
pegawai dalam melakukan pekerjaan 

4. Dukungan yang diberikan ptmpman 
senantiasa membuat pegawai menjadi 
tennotivasi dalam bekerja 

5. Pemimpin senantiasa menginstruksikan 
pegawai agar dapat melaksanakan pekerjaan 
dengan baik untuk tercapainya tujuan 

6. Instruksi yang diberikan p1mpman kepada 
pegawat senantiasa dapat dipahami dan 
dilaksanakan dengan baik oleh setiap 
pegawai 

7. Pemimpin senantiasa mengamati pegawa1 
dalam bekerja sehingga timbul rasa percaya 
diri pegawai dalam melakukan pekerjaannya 

8. Pengamatan yang diberikan pimpinan telah 

STS 

sesuat dengan harapan segenap pegawat 

j _j diantaranya tidak membeda-bedakan pegawai 
dalam bekerja 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

119 

Pemimpin mau mengajak bawahannya untuk 
bersama-sama merumuskan tujuan dan 
menyelesaikan persoalan intern 
Kerjasama yang dilakukan pimpinan kepada 
bawahannya senantiasa memberikan 
kemudahan kepada bawahan dalam bekerja 
menjalankan tugasnya 
Pemimpin melakukan pola komunikasi dua 
arah yaitu lebih ban yak mendengarkan 
pegawai sehingga paham apa yang diharapkan 
dari pegawai mengenai penugasannya. 
Pemimpin senantiasa mendengarkan keluhan 
bawahannya sehingga terjatin komunikasi 
kerja yang baik antara pemimpin dengan 
bawahan 
Pemimpin mendelegasikan pelaksanaan 
wewenang kepada pegawai tanpa banyak ikut 
cam pur tangan lagi 
Pendelegasian wewenang yang diberikan 
ptmpman senantiasa dibarengi dengan 
petunjuk pelaksanaan wewenang oleh 
pimpinan 
Pemimpin melibatkan pegawat untuk 
berperan serta aktif dalam proses 
pengambilan keputusan 
Saran dan masukan dari bawahan menjadi 
dasar pedoman oleh punpman da]am 
mengambil keputusan 
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Motivasi Kerja ( X2 ) 

No Pertanyaan 

l. Pegawai bertanggungjawab terhadap tugas 
masing-masing yang diberikan wewenang 
kepadanya 

2. Setiap tanggung jawab yang diberikan kepada 
pegawai dapat diselesaikan dengan baik tanpa 
ada alasan sedikitpun 

3. Promosi jabatan dapat meningkatkan motivasi 
keria 

4. Pemberian penghargaan kepada pegawai yang 
berprestasi dalam bekerja bertujuan untuk 
meningkatkan kinerja 

5. Pegawai termotivasi memberikan pelayanan 
terbaikjika peketjaan sesuai dengan keahlian 

6. Pegawai menikmati dan menyukai pekerjaan 
yang dilakukan saat ini 

7. Pengembangan mutu melalui pelatihan-
pelatihan yang diberikan kepada pegawai 
dapat meningkatkan semangat kerja yang 
tinggi 

8. Setiap pelatihan yang pernah diikuti telah 
sesuai dengan harapan dan keinginan 
sahingga dapat meningkatkan motivasi dalam 
bekerja 

9. Pegawai akan terdorong meningkatkan 
kinerja yang terbaik bi1a sistem kebijakan 
instansi dapat meningkatkan motivasi kerja 

10. Sejauh ini sistem kebijakan kerja telah sesuai 
dengan harapan sehingga dapat meningkatkan 
kinerja pegawai 

11. Penentuan besamya gaji yang diterima sesuai 
dengan tingkat pendidikan pegawai 

12. Sejauh ini gaji yang diterima telah sesuai 
dengan harapan yang diinginkan 

13. Hubungan antar atasan dan bawahan dapat 
mempengaruhi motivasi pegawa1 dalam 
bekerja 

14. Sejauh tnl hubungan an tara pribadi saya 
dengan pegawai lainnya telah berjalan dengan 
baik sehingga dapat membantu meningkatkan 
kinerja saya 

120 
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15. Kondisi lingkungan kerja meningkatkan 
motivasi untuk meningkatkan kinerja 

16. Sejauh ini lingkungan kerja yang terbangun 
telah berjalan sesuai harapan semua pihak 

Kinerja Pegawai (Y) 

No. Pertanyaan 

1. Pegawai memperhatikan kesempurnaan hasil 
kerja 

2. Hasil pekerjaan sesuai dengan 
ketentuanlprosedur 

3. Kuantitas pekerjaan sesua1 dengan yang 
ditargetkan 

4. Membantu rekan kerja yang sedang 
menghada_p_i masaJah 

5. Penyelesaian pekerjaan dilakukan tepat waktu 

6. Tingkat aktivitas diselesaikan pada awaJ waktu 
serta memaksimalkan waktu yang tersedia 
untuk aktivitas lain. 

7. Kerjasama seseorang dengan pegawat lain 
menentukan efektifitas tugas yang diberikan 

8. Pengetahuan pekerjaan akan dapat membantu 
seseorang menyelesaikan suatu pekerjaan 
dengan efisien dan efektif 

9. Pegawai mempunyat keinginan kuat untuk 
belajar hal baru di kantor 

10 Pegawai meningkatkan pengetahuan baru untuk 
meningkatkan kinerja 

11. Pegawai mempunyat tanggung jawab atas 
pekerjaannya 

12. Kehadiran pegawai mencerminkan komitmen 
pegawai terhadap tugasny_a 

Terima kasih 
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Uji Validitas 

x11 x12 
x11 Poarson Correlation 1.000 .228 

Sig. (2-tailed} .163 

N 39 39 
x12 Pearson Correlation .228 1.000 

Sig. (2-talled) .163 
N 39 39 

x13 Pearson Correlation .152 .317" 
Sig. (2-tailed) .355 .050 
N 39 39 

x14 Pearson Correlation .430h .199 
Stg. (2-tailed) .006 .225 
N 39 39 

x15 Pearson Correlation .122 -.026 
Slg. (2-tailed} .460 .877 
N 39 39 

x16 Pearson Correlation .166 .438. 

Slg. (2-talled} .314 .005 
N 39 39 

x17 Poarson Correlation .150 .120 
Sig. (2-tailed) .361 .468 
N 39 39 

x18 Pearson Correlation .205 .292 
Sig. (2-tailed) .211 .071 
N 39 39 

x1 Pearson Correlation 276 .505" 
Sig. (2-tailed) .090 .001 
N 39 39 

• •. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed}. 

• · Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed}. 

Correlations 

x13 x14 
.152 .430h 

.355 .006 

39 39 
.317" .199 

.050 .225 

39 39 

1.000 .346" 

.031 

39 39 

.346" 1.000 

.031 

39 39 
.. 213 .216 

.192 .187 

39 39 

.166 .433" 

.314 .006 

39 39 
.053 .178 

.750 .279 

39 39 

.126 .273 

.446 .093 

39 39 
.468" .469" 

.003 .003 

39 39 

x15 x16 x17 x18 x1 
.122 .166 .150 .205 .276 

.460 .314 .361 .211 .090 

39 39 39 39 39 
-.026 .438" .120 .292 .505 
.877 .005 .468 .071 .001 

39 39 39 39 39 

.213 .166 .053 .126 .468" 

.192 .314 .750 .446 .003 

39 39 39 39 39 

.216 .433. .178 .273 .469" 

.187 .006 .279 .093 .003 

39 39 39 39 39 

1.000 -.149 .507" .023 .197 

.367 .001 .891 .229 

39 39 39 39 39 

-.149 1.000 - 012 341" .467~ 

.367 .941 .034 .003 

39 39 39 39 39 
.507" .012 1000 .208 .278 

.001 .941 .205 .086 

39 39 39 39 39 

.023 .341 " .208 1.000 .585" 

.891 .034 .205 .000 
39 39 39 39 39 

.197 .467" .278 .585" 1.000 

.229 .003 086 .000 

39 39 39 39 39 
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I x19 x110 

x19 Pearson Correlation 1.000 .343* 
Sig. (2-tailed) .032 

N 39 39 
x110 Pearson Correlation .343* 1.000 

Slg. (2-tailed) .032 
N 39 39 

x111 Pearson Correlation .156 .276 
Sig. (2-tailed) .342 .089 
N 39 39 

x112 Pearson Correlation .368* .432* 
Sig. (2-tailed) .021 .006 
N 39 39 

x113 Pearson Correlation .258 .208 
Sig. (2-tailed) .113 .205 
N 39 39 

x114 Pearson Correlation .356* .338* 
Sig. (2-tailed) .026 .035 
N 39 39 

x115 Pearson Correlation .041 .036 
Sig. (2-tailed) .804 .829 
N 39 39 

x116 Pearson Correlation .275 .118 
Sig. (2-tailed) .091 .473 
N 39 39 

x1 Pearson Correlation .558* .544 .. 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
N 39 39 

•. Correlation is significant at the 0.05 level (2-talled). 

--. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

x111 x112 
.156 .368* 

.342 .021 

39 39 

.276 .432* 

.089 .006 

39 39 

1.000 .453-

.004 

39 39 
.45Y 1.000 

.004 

39 39 

.598* .096 

.000 .560 

39 39 
.359* .325* 

.025 .044 
39 39 

.384* .185 

.016 .260 

39 39 

.194 .028 

.236 .866 

39 39 

.650* .581* 

.000 .000 

39 39 

x113 x1 14 x115 x116 x1 
.258 .356* .041 .275 .558* 

.113 .026 .804 .091 .000 

39 39 39 39 39 

.208 .338* .036 .118 .544* 

.205 .035 .829 .473 .000 

39 39 39 39 39 

.598* .359* .384* .194 .650* 

.000 .025 .016 .236 .000 
39 39 39 39 39 

.096 .325* .185 .028 .581* 

.560 .044 .260 .866 .000 
39 39 39 39 39 

1.000 .436* .318* .180 .5so· 

.006 .049 .272 .000 

39 39 39 39 39 

.436* 1.000 .298 -.017 .690* 

.006 .066 .917 .000 

39 39 39 39 39 

.318* .298 1.000 .355* .457' 

.049 .066 .027 .003 

39 39 39 39 39 

.180 -.017 .355* 1.000 .218 

.272 .917 .027 .183 

39 39 39 39 39 

.550* .690* .457' .218 1.000 

.000 .000 .003 .183 

39 39 39 39 39 
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x21 x22 
x21 Pearson Correlation 1.000 .263 

Slg. (2-tailed) .105 
N 39 39 

x22 Pearson COITOiation .263 1.000 
Sig. (2-tailed) .105 
N 39 39 

x23 Pea rson Correlation .128 .181 
Sig. (2-tailed) .437 .271 
N 39 39 

x24 Pearson Correlation -.146 -.133 
Sig. (2-tailed) .374 .418 
N 39 39 

x25 Pearson Correlation .040 .188 
Sig. (2-tailed) .811 .252 
N 39 39 

x26 Pearson Correlation .222 .317' 
Sig. (2-tailed) .174 .049 
N 39 39 

x.27 Pearson Correlation .186 .431 ' 
Sig. (2-tailed) .256 .006 
N 39 39 

x28 Pearson Correlation .199 .435~ 

Slg. (2-tailed) .224 .006 
N 39 39 

x2 Pearson Correlation .456· .512' 
Sig. (2-tailed) .004 .001 
N 39 39 

-. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

· . Correlation is significant at the 0 OS level (2-tailed). 

Comtlatlons 

x23 x24 
.128 -.146 

.437 .374 

39 39 
.181 -.133 

.271 .418 

39 39 
1.000 .303 

.061 

39 39 
.303 1.000 
.061 

39 39 
-.007 -.009 
.967 .956 

39 39 
.451~ .236 

.004 .148 
39 39 

.347' .092 

.031 .578 
39 39 

.397' -.046 

.012 .783 

39 39 
.575' .176 

.000 .283 

39 39 

x25 x26 x27 x28 x2 
.040 .222 .186 .199 .456. 

.811 .174 .256 .224 .004 

39 39 39 39 39 
.188 .317' .431' .435' .512' 
.252 .049 .006 .006 .001 

39 39 39 39 39 
-.007 .451~ .34r .397' .575' 
.967 .004 .031 .012 .000 

39 39 39 39 39 
-.009 .236 .092 -.046 .176 
.956 .148 .578 .783 .283 

39 39 39 39 39 
1.000 .286 .374' .081 .447' 

.078 .019 .624 .004 

39 39 39 39 39 
.288 1.000 .345' .267 .663' 

.078 .032 .100 .000 
39 39 39 39 39 

.374' .345' 1.000 .624' .672' 

.019 .032 .000 .000 
39 39 39 39 39 

.081 .267 .624' 1.000 .601' 

.624 .100 .000 .000 

39 39 39 39 39 
.447' .663' .672"' .601~ 1.000 

.004 .000 .000 .000 

39 39 39 39 39 
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x29 x210 
x29 Pearson Correlation 1.000 .160 

Sig. (2-tailed) .329 
N 39 39 

x210 Pearson Correlation .160 1.000 
Slg. (2-tailed) .329 
N 39 39 

x211 Pearson Correlation .067 .147 
Sig. (2-tailed) .685 .373 
N 39 39 

x212 Pearson Correlation .038 .167 
Slg. (2-talled) .818 .311 
N 39 39 

x213 Pearson Correlation .213 .259 
Sig. (2-tailed) .194 .112 
N 39 39 

x214 Pearson Correlation .018 .194 
Sig. (2-talled) .913 .238 
N 39 39 

x215 Pearson Correlation .180 .159 
Sig. (2-tailed) .272 .333 
N 39 39 

x216 Pearson Correlation .131 .305 
Sig. (2-tailed) .426 .059 
N 39 39 

x2 Pearson Correlation .474' .544' 
Slg. (2-tailed) .002 .000 
N 39 39 

••. Correlation is significant at the O.o1 level (2-tailed). 

•. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Correlations 

x211 x212 
.067 .038 

.685 .818 
39 39 

.147 .167 

.373 .311 

39 39 

1.000 .414~ 

.009 

39 39 
.414' 1.000 

.009 
39 39 

.108 -.004 

.512 .981 

39 39 

.025 .120 

.882 .465 

39 39 
.014 -.107 

.935 .516 
39 39 

.213 .189 

.192 .248 

39 39 
.364' .511~ 

.023 .001 

39 39 

... ~. 
~ 

l 

' 

x213 x214 x215 x216 x2 
.2 13 .018 .180 .131 .474' 

.194 .913 .272 .426 .002 
39 39 39 39 39 

.259 .194 .159 .305 .544' 

.112 .238 .333 .059 - -:ooo 
39 39 39 39 39 

.106 .025 .014 .213 .364' 

.512 .882 .935 .192 .023 

39 39 39 39 39 
-.004 .120 -.107 .189 .511' 

.981 .465 .516 .248 .001 
39 39 39 39 39 

1.000 .302 .398' .395' .353' 
.062 .012 .013 .028 

39 39 39 39 39 
.302 1.000 .280 .348' .515' 

.062 .084 .030 .001 

39 39 39 39 39 
.398' .280 1.000 .271 .284 
.012 .064 .095 .080 

39 39 39 39 39 
.395' .348' .271 1.000 .634' 

.013 .030 .095 .000 

39 39 39 39 39 
.353• .515' .284 .634' 1.000 
.028 .001 .080 .000 

39 39 39 39 39 

- ~ --· 
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y1 v2 
y1 p..,..,., GC>mllatlon 1.000 .e53 

Slg (2-) .000 
N 311 39 

y2 -~ .653 1.000 
Sig (2-talled) .000 
N 39 39 

y3 P .. .-. Colrolatlon .418" .390" 
Sig. (2-lalled) .008 014 
N 39 39 

y4 Peenson Comljatfon ·.080 .137 
Sig. (2-) .828 .407 
N 39 39 

y5 P .. rocn Con'elatlon .448" 554 

Sog. (2-) .004 .000 
N 39 39 

ye 
- Como!atlon 

.057 .025 
Sig. (2-UIIled) .729 .879 
N 39 39 

y7 P .. nson Comllabon .060 .043 
Sig (2-) .719 .795 
N 39 39 

y8 P .. rscn ComllabOn .438' .433' 
Sig (2-) .005 006 
N 39 39 

y9 P--.ComolaiiOII .012 236 
Slg. (2-Qfled) .942 148 
N 39 39 

y10 PuniOO Colrolatlon .268 549 
Sig. (2-lall8d) .076 .000 
N 39 39 

y11 Punson Correll!~ lion .443' .S99 
Sig. (2-talled) .005 .000 
N 39 39 

y12 Punson Comllallon .483' .426' 
Sig (2-) .002 .007 
N 39 39 

y "-""" Comllallon .605 716" 
Sig (2-taited) .000 000 
N 39 39 

-.Correlation Is olgnllicant at the 0.01 tover (2·htlle<l) 

• Conelalion Ia aignifiarnl al the 0 .05 - (2.-) 

Y3 y4 v5 ~ 
.418" -.080 .44e .057 
.008 .828 .004 .729 

39 39 39 39 
.390' .137 .554 025 
.014 .407 .000 .879 

39 39 39 39 
1.000 -.095 .292 .222 

.566 072 175 
39 39 39 39 

-.095 1.000 .155 .210 
.5118 .346 200 

39 39 311 39 

.292 .155 1.000 .271 

.072 .346 095 
39 39 39 39 

.222 .210 .271 1.000 
175 200 .095 
39 39 39 39 

.272 .028 -.068 277 
093 .864 682 0118 

39 39 39 39 
427" -.026 .402' 072 

.007 .868 .011 .665 
39 39 39 39 

187 .466 020 337' 
.310 .003 903 036 

39 39 39 39 
.413 .252 .195 .270 
009 .122 .233 097 

39 39 39 39 
.402' -.080 ,406' 087 
011 .717 .010 597 

39 39 39 39 
359' .000 .499' 294 
.025 1.000 .001 .069 

39 39 39 39 
628 .297 .1132' 520 
000 .066 000 001 

39 39 39 39 

y7 ~ y9 v10 vii v12 y 
.080 .4311 .012 268 .443 .4113 .eos· 
.719 .oos .942 .076 .oos 002 000 

39 39 39 39 39 39 39 

.043 .433 .236 .549 .599 .426 716' 
795 .008 .148 000 .000 007 .000 
38 39 39 39 39 39 39 

.272 .427' .167 413 .402' 359' fl28' 

.093 .007 310 .009 .011 025 .000 
39 39 39 39 39 39 39 

.028 -.028 .468 .252 -.080 .000 297 

.1184 .868 .003 .122 .717 1.000 066 
39 39 39 39 39 39 39 

-.066 .402' 020 .195 .408" ,499' .832 
.682 .011 .1103 233 .010 001 000 

39 39 39 39 39 39 39 
.277 .072 .337' .270 .087 294 .520 
.088 .665 036 097 .597 069 001 

39 39 39 39 311 39 39 
1.000 .364' 071 .055 273 ·.048 333' 

023 .669 738 .093 774 .039 
39 39 39 39 39 39 39 

364' 1.000 . 131 222 .350' 486' .e1s· 
023 .426 .173 .029 002 .000 

39 39 39 39 39 39 39 
.071 .131 1.000 .470 .170 093 .469' 

689 .426 .003 .300 575 .003 
39 39 39 39 39 39 39 

055 .222 470 1.000 .507' 365' 662 
.738 173 003 001 022 000 

39 39 39 39 39 39 39 
273 .350' 170 .507" 1.000 311S' fl42' 

.093 .029 .300 001 015 .000 
39 39 39 39 39 39 39 

-.048 48lr .093 365' .385' 1000 6S1 
774 002 575 022 .015 000 
39 39 39 39 39 39 39 

.333' 615' ,469 .682' .642' 651' 1.000 

.039 .000 003 .000 000 .000 
39 39 39 39 39 39 39 
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Reliability 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S S C A L E (A L P H A) 

Reliability Coefficients 

N of Cases =- 39 . 0 
N of Items = 16 

Alpha = .7590 

Reliability 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S S C A L E (A L P H A) 

Reliability Coefficients 

N of Cases 39.0 N of Items 16 

Alpha = . 7794 

Reliability 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

R E L I A 8 I L I T Y A N A L Y S I S S C A L E (A L P H A) 

Reliability Coefficients 

N of Cases 39.0 N of Items 12 

Alpha = .7981 
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NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smlrnov Test 

x1 x2 y 
N 39 39 39 
Normal Parameters a ,b Mean 67.3590 65.6667 51.8718 

Std. Deviation 4.9337 5.1877 4.0922 
Most Extreme Absolute .090 .143 .174 
Differences Positive .089 .064 .174 

Negative -.090 -.143 -.139 
Kolmogorov-Smimov Z .563 .894 1.087 
Asymp. Sig. (2-tailed) .909 .400 .188 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Regression 

Variables Entered/Removed' 

Variables Variables 
Model Entered Removed Method 
1 x2. x'fl Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: y 

Model Summarf 

Adjusted Std. Error of 
Model R R Sg_uare R Square the Estimate 
1 .5788 .334 .297 3.4322 

a. Predictors: (Constant), x2, x1 

b. Dependent Variable: y 

ANOVP! 

Sum of 
Model Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 212.289 2 106.145 9.011 .001 8 

Residual 424.070 36 11 .780 
Total 636.359 38 

a. Predictors: (Constant), x2, x1 

b. Dependent Variable: y 
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Coefficients& 

Standardi 
zed 

Unstandardized Coefficien 
Coefficients ts 

Model 8 Std. Error Beta 
1 (Constant) 19.300 8.428 

x1 8.701E...Q2 .132 .105 

x2 .407 .126 .516 

a. Dependent Variable: y 

Charts 

Normal P-P Plot of Regression Stanc 

Dependent Variable: y 
1.00,------------::;o<l"" 

a' 

.75 

/ 

/ D 

k" 
"QIJ 

D.p;' 

aod 
0 

o" 
-e .so 
a. 
E 
::> 

(.) 25 
'0 

~ 
Q) 
0. ~ 
~ 0.00 -lL"----.----.-----.----1 

0.00 .25 .50 .75 1.00 

Observed Cum Prob 

Collinearil' Statistics 

t Sig. Tolerance VIF 
2.290 .028 

.657 .516 .725 1.379 

3.228 .003 .725 1.379 
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