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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

Suatu instansi didirikan karena mempunyai tujuan yang ingin dicapai. 

Dalam mencapai tujuannya setiap instansi dipengaruhi oleh perilaku dan 

sikap orang- orang yang terdapat dalam instansi tersebut. Keberhasilan untuk 

mencapai tujuan tersebut tergantung kepada keandalan dan kemampuan 

pegawai dalam mengoperasikan unit- unit kerja yang terdapat di instansi 

tersebut, karena tujuan instansi dapat tercapai hanya dimungkinkan karena 

upaya para pelaku yang terdapat dalam setiap instansi. Pada sebuah organisasi 

pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan 

penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui 

kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang 

memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik akan terwujud, 

sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan 

kinerja birokrasi di Indonesia. 

Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku konsisten yang diterapkan 

pemimpin dengan melalui orang lain, yaitu pola perilaku yang diperlihatkan 

pimpinan pada saat mempengaruhi orang lain, seperti dipersepsikan orang 

lain. Gaya bukanlah soal bagaimana pendapat pemimpin tentang perilaku 

mereka sendiri dalam memimpin, tetapi bagaimana persepsi orang lain, 
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terutama bawahannya, tentang perilaku pemimpinnya (Hersey dan 

Blanchard,1995). 

Seorang pemimpin harus mempunyai keluwesan dan mengerti kebutuhan 

akan bawahannya, bukan hanya memberikan tugas tanpa adanya keluwesan 

terhadap para bawahannya. Pemimpin yang efektif mampu menyesuaikan 

organisasi untuk menghadapi kebutuhan yang berubah- ubah tanpa terlalu 

banyak meresahkan bawahannya. Dengan kebutuhan- kebutuhan yang 

diperoleh oleh para bawahan maka mereka akan merasa nyaman dan merasa 

diperhatikan oleh pemimpin tersebut, sehingga bawahan akan meningkatkan 

kinerja mereka. Para bawahan juga akan memberikan kontribusi positif 

kepada kantor kecamatan di dalam rangka proses pencapaian tujuan kantor 

kecamatan. 

Pada umumnya kantor kecamatan menginginkan setiap pegawai 

memiliki kinerja yang tinggi, sehingga kantor kecamatan dapat dengan 

mudah mencapai tujuan kantor kecamatan. Untuk mencapai prestasi kerja 

pegawai, kantor kecamatan mengalami kesulitan untuk menentukan cara yang 

paling efektif dalam peningkatannya. Salah satu cara untuk meningkatkan 

kinerja pegawai kantor kecamatan yaitu dengan menerapkan gaya 

kepemimpinan yang baik. Gaya kepemimpinan ini sangat penting peranannya 

untuk meningkatkan kinerja pegawai yang akan menghasilkan kinerja yang 

baik bagi pegawai. 

Kenyataan tersebut dapat membuktikan bahwa apabila kantor kecamatan 

tidak menetapkan gaya kepemimpinan secara tepat kepada pegawai maka 
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dengan sendirinya kantor kecamatan tidak mampu untuk memaksimalkan atas 

potensi yang dimiliki para pegawai akibat terjadinya penurunan atas kinerja 

pegawai dalam bekerja di kantor kecamatan. Dalam penelitian ini mencoba 

untuk melihat lebih jauh tentang faktor- faktor situasional. Dalam penulisan 

ini akan kita bahas lebih mendalam tentang kepemimpinan situasional 

(situasional leadership) Hersey dan Blanchard. Suatu organisasi memiliki ciri- 

ciri atau situasi yang berbeda dengan organisasi yang lain, bahwa organisasi 

yang sejenispun akan menghadapi masalah yang berbeda karena memiliki 

lingkungan yang berbeda pula. Adanya perbedaan tersebut akan 

menyebabkan seorang pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan yang 

berbeda dalam berbagai situasi. 

Kepemimpinan situasional atau kepemimpinan dengan pendekatan 

situasional adalah perilaku (gaya) kepemimpinan yang didasarkan atau 

disesuaikan dengan berbagai kemungkinan situasi organisasi. Secara garis 

besar gaya kepemimpinan ini dikelompokkan dalam gaya yang berorientasi 

tugas (task oriented) dan orientasi hubungan (relationship oriented). Situasi 

disini menyangkut kesiapan atau kematangan yang diperlihatkan oleh 

pengikut dalam melaksanakan tugas dan tujuan tertentu. Konsep 

kepemimpinan situasional mengacu pada kepemimpinan yang efektif dengan 

level kematangan para pengikut, bagi para pemimpin. Arah komunikasi yang 

dilakukan pimpinan oleh Hersey dan blanchard diindikasikan dalam empat 

gaya yaitu telling, selling, participation dan delegating.  
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Hersey dan Blanchard dalam bukunyaWilson bangun (2002) menyatakan 

bahwa gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi tertentu disebut 

efektif, sedangkan gaya yang tidak sesuai dengan situasi tertentu disebut tidak 

efektif. Pembentukan gaya pemimpin berbeda dengan pembentukan 

intelektual atau kecerdasan atau keterampilan dalam melakukan pekerjaan 

yang dapat berbagai pelatihan, pendidikan, pengalaman, umur dan lingkungan 

kerja. Pembentukan gaya kepemimpinan lebih banyak dibentuk oleh nilai, 

kebiasaan, tujuan, atau karakteristik organisasi, tata hubungan dan situasi. 

Perubahan gaya kepemimpinan sangat bergantung pada kemauan pemimpin 

untuk menyesuaikan diri dengan situasi. 

Berkaitan dengan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai dalam 

suatu Kantor Kecamatan, maka dalam hal ini peneliti dilakukan pada Kantor 

Kecamatan Laren Lamongan. Dalam struktur organisasi seorang Camat 

dibantu oleh sekertaris. Kantor Kecamatan adalah instansi pemerintah yang 

bergerak dibidang pelayanan umum, di dalam Kantor Kecamatan Laren 

Lamongan seorang Camat menekankan pegawai pada pemenuhan pencapaian 

target kerja yang telah ditetapkan. Pegawai memiliki tugas untuk 

mensejahterakan masyarakat berdasarkan target yang telah distandartkan oleh 

Kantor Kecamatan. Dalam hal ini dapat diperhatikan pada program  Kerja 

Kantor Kecamatan Laren Lamongan. 
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Tabel 1.1 

Program  Kerja Kantor Kecamatan Laren Lamongan 

Bulan Januari Sampai Desember 2012 

Skedul Kerja Target Kerja Realisasi 

 Program keluarga 

 

 Badan pemberdayaan perempuan 

 

 Program kesehatan reproduksi 

remaja 

 

 Program pelayanan masyarakat 

 

 Program ketahanan dan 

pemberdayaan keluarga 

 

 Program pelayanan, perawatan dan 

rehabilitasi kesejahteraan sosial 

 

 Program keserasian kebijakan 

peningkatan kualitas anak dan 

perempuan 

 

 Program penguatan kelembagaan 

 

 Program peningkatan kualitas hidup 

dan perlindungan perempuan dan 

anak 

 

 Peningkatan peran kader 

 

 Program peningkatan keberdayaan 

masyarakat perdesaan Badan 

pemberdayaan masyarakat 

 

 Program peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam membangun desa 

 

 Program pembinaan anak terlantar 

 

 Program pelayanan dan rehabilitasi 

kesejahteraansocial 

Terlaksana 

 

Terlaksana 

 

Terlaksana 

 

 

Terlaksana 

 

Terlaksana 

 

 

Terlaksana 

 

 

Terlaksana 

 

 

 

Belum terlaksana 

 

 

Terlaksana 

 

 

Belum terlaksana 

 

 

Belum terlaksana 

 

 

 

Terlaksana 

 

 

Belum terlaksana 

 

Terlaksana 

Belum terlaksana 

 

Belum terlaksana 

 

Terlaksana 

 

 

Terlaksana 

 

Terlaksana 

 

 

Belum terlaksana 

 

 

Belum terlaksana 

 

 

 

Belum terlaksana 

 

 

Belum terlaksana 

 

 

Belum terlaksana 

 

 

Belum terlaksana 

 

 

 

Terlaksana 

 

 

Belum terlaksana 

 

Terlaksana 

Sumber: Kantor Kecamatan Laren Lamongan. 
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Berdasarkan data di atas pada tabel 1.1 maka menunjukkan bahwa para 

pegawai pada Kantor Kecamatan Laren Lamongan dalam 12 bulan terakhir 

para pegawai memiliki tugas atau pekerjaan yang cukup komplek terkait 

dengan jaminan kesejahteraan masyarakat, namun demikian skedul kerja 

belum dilaksanakan secara maksimal dalam mencapai target yang telah 

ditetapkan. Pada sisi yang lain para pegawai dalam menyikapi pekerjaan lebih 

kepada untuk memperoleh penghasilan. Seperti yang diketahui bahwa Kantor 

dinas sosial masih kekurangan tenaga profesional atau tenaga yang ada 

sekarang masih standart dan untuk mencapai kinerja yang maksimal 

pemerintah masih memerlukan pegawai yang mempunyai kemampuan yang 

profesional. Dari sini dapat terlihat adanya kinerja pegawai yang belum 

maksimal dalam mencapai target kerja kantor kecamatan.  

Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67) “Kinerja 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Kinerja adalah hasil pekerjaan 

yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan- persyaratan pekerjaan (job 

reqirement). Seorang pegawai dikatakan berhasil melaksanakan pekerjaannya 

atau memiliki kinerja baik, apabila hasil kerja yang diperoleh lebih tinggi dari 

standart kinerja. 

Kinerja yang baik memerlukan suatu aturan yang dapat dijadikan sebagai 

patokan bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Faktor yang 

menentukan apakah kinerja pegawai berjalan dengan baik atau tidaknya, 
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semua itu dapat diukur dan dilihat salah satunya melalui gaya kepemimpinan 

yang diterapkan pada Kantor Kecamatan yang ada, apakah pegawai tersebut 

merasa nyaman bekerja didalam Kantor Kecamatan tersebut. Kalau mereka 

merasa nyaman dan cocok bekerja dalam Kantor Kecamatan tersebut, 

tentunya mereka akan berusaha untuk memberikan kinerja yang baik terhadap 

Kantor Kecamatan tersebut. 

Kinerja para pegawai melalui gaya kepemimpinan di atas dapat diketahui 

bahwa selama ini seorang Camat dari Kecamatan Laren Lamongan lebih 

menekankan pegawai pada pemenuhan pencapaian target kerja yang telah 

ditetapakan, hal ini dilakukan oleh pemimpin pada Kantor dinas sosial agar 

realisasi Kantor dinas sosial setiap bulannya mengalami peningkatan. Hal ini 

terbukti dari data tabel diatas dimana target tiap bulannya selalu meningkat. 

Adanya permasalahan diatas tentunya akan mempengaruhi kemajuan atau 

bahkan organisasi akan mengalami kemunduran apabila kinerja pegawai 

organisasi tersebut tidak diperbaiki. Peran serta seorang pemimpin sangatlah 

berpengaruh besar terhadap hasil Kantor dinas sosial kecamatan atau 

organisasi. 

Faktor kunci bagi kepemimpinan yang efektif adalah level kematangan 

bawahan yang terdiri dari dua yaitu kematangan pekerjaan dan kematangan 

psikologis. Menyangkut kematangan bawahan yang ada pada Kantor 

Kecamatan Laren Lamongan pegawai harus memiliki pengetahuan, 

kemampuan dan pengalaman untuk melakukan tugas- tugas yang sudah 

ditetapkan dan ditargetkan oleh Kantor Kecamatan. Seseorang pegawai yang 
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memiliki kematangan dalam hal ini harus mengerti atas tugas- tugas yang 

harus diselesaikannya serta harus memiliki tanggung jawab untuk 

menyelesaikan tugas- tugas yang ada. 

Dalam masa berdirinya Kantor Kecamatan Laren Lamongan mengalami 

pergantian seorang Camat sebanyak 5X , yang pertama jabatan d naungi oleh 

Bapak Zainal (masa kerja 3 tahun), setelah itu mengalami pergantian oleh 

Bapak Agus (masa kerja 2 tahun), Bapak Soim (masa kerja 2 tahun) 

Selanjutnya Bapak Amin (masa kerja 3 tahun), dan mengalami pergantian 

lagi oleh Bapak muhajir  yang masa kerjanya hingga sekarang. Dengan sering 

terjadinya pergantian Camat maka secara tidak langsung sistem kerja dalam 

Kantor Kecamatan Laren Lamongan akan berbeda- beda. Setiap individu 

memiliki karakteristik dan watak yang berbeda pula. Hal tersebutlah yang 

membuat pegawai harus menyesuaikan sistem kerja yang baru, dan hal itu 

merupakan salah satu faktor yang membuat kinerja pegawai menjadi kurang 

maksimal. 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa adanya pergantian 

Camat yang membuat sistem kinerja yang ada di Kantor Kecamatan menjadi 

berubah, mengingat masing- masing Camat yang berbeda, tentunya antara 

satu dan lainnya memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Gaya 

kepemimpinan yang diterapkan secara langsung akan berpengaruh dalam 

pemberian tugas kepada para bawahan maupun hubungan antar pimpinan dan 

bawahan masing- masing pimpinan memiliki bentuk gaya kepemimpinan 

yang berbeda pula. Dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan aktivitas 
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kinerja pemimpin sama- sama mengarahkan kinerja pegawai agar maksimal 

dalam pencapaian target kantor kecamatan. Dalam usaha untuk mewujudkan 

tujuan tersebut maka diperlukan gaya kepemimpinan yang tepat sehingga 

aktivitas tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan.  

Seorang Camat pada Kantor Kecamatan Laren Lamongan saat ini telah 

memberikan kesempatan bagi pegawainnya untuk berpartisipasi memberikan 

pendapat dan bertanya kepada pimpinan. Hal tersebut dilakukan selama satu 

bulan sekali pada saat rapat bulanan. Dengan demikian bahwa pimpinan 

berusaha memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berpendapat. 

Kondisi tersebut setidaknya menjadikan pegawai merasa diikutsertakan dan 

diajak berpartisipasi, dari hal kecil tersebut seorang Camat berusaha 

memberikan semangat kerja kepada pegawainnya agar kinerjanya menjadi 

lebih baik. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kematangan Bawahan 

Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Laren Lamongan ”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pemasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan pada Kantor Kecamatan Laren Lamongan? 

2. Bagaimana tingkat kematangan bawahan pada Kantor Kecamatan Laren 

Lamongan? 

3. Bagaimana kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Laren Lamongan? 
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4. Apakah gaya kepemimpinan dan kematangan bawahan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Laren 

Lamongan ? 

 

C.  Batasan Masalah 

Di sini penulis membatasi permasalahanya pada teori kepemimpinan 

situasional menurut Hersey dan Blanchard dalam bukunya thoha (2007:77). 

yaitu menekankan bahwa ada dua dimensi dari kepemimpinan, yaitu perilaku 

tugas (task behavior) dan perilaku hubungan (relationship behavior) khususnya 

gaya kepemimpinan pada pegawai Kantor Kecamatan Laren Lamongan . 

Adapun pertimbangan yang digunakan dengan menggunakan teori 

kepemimpinan situasional menurut Hersey dan Blanchard dikarenakan gaya 

kepemimpinan tersebut dengan analisis gaya pimpinan tersebut maka secara 

langsung dapat diketahui gaya kepemimpinan yang sesuai sehingga pimpinan 

dapat menggerakkan para bawahan untuk dapat bekerja secara maksimal pada 

instansi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan gaya 

kepemimpinan perilaku tugas dan perilaku hubungan sehingga gaya 

kepemimpinan dapat secara tepat digunakan.  

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan yang terjadi di Kantor  

Kecamatan Laren Lamongan. 
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2. Untuk mendeskripsikan kematangan bawahan di Kantor Kecamatan Laren 

Lamongan. 

3. Untuk  mendeskripsikan  kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Laren 

Lamongan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan kematangan 

bawahan terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Laren Lamongan. 

 

E. Manfaat penelitian 

Ada beberapa manfaat yang diharapkan oleh penulis dengan melakukan 

penelitian ini, yaitu : 

1. Bagi Pemerintah Kecamatan Laren Lamongan. 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi khususnya 

tentang gaya kepemimpinan yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan 

Laren Lamongan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Bagi Peneliti Lain. 

Dapat digunakan sebagai masukan dan acuan peneliti selanjutnya. 

 


