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Peran pemimpin dalam meningkatkan kinerja pegawai meerupakan salah satu 

kunci sukses bagi keberhasilan seluruh organisasi. Dalam meningkatkan kenerja pegawai 

asangat menentukan dalam mengarahkan sikap dan perilaku pribadi seseorang untuk 

dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam menunjang 

tercapainya tujuan organisasi. Suatu ungkapan betapapun canggih suatu peralatan kerja, 

tersedianya biaya serta prosedur kerja namun jika anggota organisasi berperilaku tidak 

sesuai misi organisasi maka akan berakibat pada gagalnya pencapaian tujuan organisasi. 

Disinilah letak pentingnya faktor manusia dibandingkan dengan sumber daya lainnya. 

Oleh sebab itu pegawai sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi harus di 

bina, di arahkan serta di tingkatkan kemampuannya untuk memperlancar tugas dan 

pekerjaannya sebagai pegawai negeri. 

Dimana peran pemimpin dalam meningkatkan motivasi kinerja pegawai dalam 

organisasi pemerintahan dinas pendidikan harus mempunyai kemampuan yang tinggi 

baik tingkat pendidikan dan pengalaman serta di tunjang dengan kesadaran di dalam 

mencapai tujuan tertentu. 

Sebagaimana pegawai negeri pada umumnya pegawai negeri yang ada di 

lingkungan Dinas Pendidikan Bojonegoro juga mengemban tugas-tugas yaitu 

memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat yang pelaksanaannya menuntut 

adanya motivasi dari pemimpin bagi para pelaksanaannya. Untuk meningkatkan kinerja 

pegawai di perlukan peran Kepala Dinas selaku pemimpin dan pembina dalam organisasi, 

sehingga dengan begitu pegawai akan semakin mampu dan mudah dalam menjalankan 

tugasnya dengan begitu tujuan dari organisasi akan tercapai secara efektif dan efisien. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemimpin 

dalam memotivator kinerja pegawai di Dinas Pendidikan dan kendala-kendala apa saja 

yang dihadapi seorang pemimpin dalam meningkatkan kinerja pegawai ? 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan peran 

pemimpin dalam meningkatkan kinerja pegawai sebagai motivator dan untuk 

mendiskripsikan kendala-kendala yang dihadapi pemimpin dalam meningkatkan kinerja 

pegawai. 

Sebagaimana pegawai negeri pada umumnya pegawai negeri yang ada di 

lingkungan Dinas Pendidikan Bojonegoro juga mengemban tugas-tugas yaitu 

memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat yang pelaksanaannya menuntut 

adanya motivasi dari pemimpin bagi para pelaksanaannya. Untuk meningkatkan kinerja 

pegawai di perlukan peran Kepala Dinas selaku pemimpin dan pembina dalam organisasi, 

sehingga dengan begitu pegawai akan semakin mampu dan mudah dalam menjalankan 

tugasnya dengan begitu tujuan dari organisasi akan tercapai secara efektif dan efisien. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemimpin 

dalam memotivator kinerja pegawai di Dinas Pendidikan dan kendala-kendala apa saja 



yang dihadapi seorang pemimpin dalam meningkatkan kinerja pegawai ? 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan peran 

pemimpin dalam meningkatkan kinerja pegawai sebagai motivator dan untuk 

mendiskripsikan kendala-kendala yang dihadapi pemimpin dalam meningkatkan kinerja 

pegawai. 

Sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai di 

Dinas Pendidikan, Kepala Dinas hendaknya memberikan contoh yang baik dan 

mengusahakan untuk lebih mengmbangkan SDM serta memberikan tindak lanjut dari 

ditemukannya pengawasan tersebut. 

 


