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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung 

pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistim pemerintahannya agar 

tercipta pelayanan publik yang efektif, efisiensi, transparansi dan akuntabel 

serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan 

pemerintahannya.  

Sesuai dengan amanat undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah 

dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang 

baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) 

dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. 

Kepemimpinan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dimiliki karena 

kepemimpinan sebagai penggerak roda pemerintahan, yang dilakukan dengan 

meyakinkan bawahannya agar bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan. 

Kepemimpinan adalah kemampuan dan ketrampilan seseorang yang 

menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk mempengaruhi 

perilaku orang lain terutama bawahannya untuk berfikir, bertindak 

sedemikian rupa sehingga melalui fikiran yang positif, memberikan 
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sumbangsih nyata dalam mencapai tujuannya.
1
 Sedangkan menurut Terry dan 

Frankin mendefinisikan bahwa: 
2
  

Kepemimpinan dengan hubungannya dimana seorang 

pemimpin mempengaruhi orang lain untuk mau bekerja sama 

melaksanakan tugas-tugas yang saling berkaitan guna mencapai 

tujuan yang diinginkan pemimpin dan bawahannya. Cara pemimpin 

mempengaruhi bawahannya dapat bermacam-macam antara lain 

dengan memberikan tanggung jawab, memberikan perintah, 

melimpahkan wewenang, mempercayakan bawahan, memberikan 

penghargaan, memberikan kedudukan, memberikan tugas dan Iain-

lain. 

Keberhasilan dan kegagalan pemimpin ditentukan oleh gaya 

bersikap dan bertindak. Gaya bersikap dan bertindak akan tampak dari cara 

melakukan sesuatu pekerjaan, salah satunya adalah dengan cara mendorong 

para pegawai agar dapat bekerja dengan efektif sehingga tercapainya tujuan 

yang diinginkan.  

Pemimpin disetiap organisasi memerlukan dan mengharapkan 

sejumlah pegawai yang cakap dan terampil di bidang pekerjaannya, sebagai 

seorang yang membantunya dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi 

beban kerja unit masing-masing. Dalam arti seorang pemimpin menginginkan 

sejumlah pegawai yang efektif dalam melakukan pekerjaannya. Dengan 

demikian dibutuhkan sebuah strategi dan kerja sama yang baik antar 

pemimpin dan para pegawainya. 

                                                           
1. Sondang P. Siagian., Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi, Jakarta, Haji 

Masagung, 1991, Hlm. 24 
2
. Yuli, Sri Budi Cantika., Manajemen Sumber Daya Manusia, Malang, UMM Press, 2005, Hlm. 

165 

https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=52&pbit=Haji+Masagung
https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=52&pbit=Haji+Masagung
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Kepemimpinan akan berlangsung efektif bilamana mampu 

memenuhi fungsinya. Maksud fungsi di sini adalah jabatan yang dilakukan 

atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian.
3
 Untuk itu setiap 

pemimpin harus mampu menganalisa situasi sosial kelompok atau 

organisasinya, yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan fungsi 

kepemimpinan dengan kerja sama dan bantuan orang-orang yang 

dipimpinnya. Fungsi kepemimpinan itu berhubungan langsung dengan situasi 

sosial dalam kehidupan organisasinya masing-masing, yang mengisyaratkan 

bahwa setiap pemimpin berada di dalam bukan di luar situasi itu. Pemimpin 

harus berusaha agar menjadi bagian di dalam situasi kelompok atau 

organisasinya. 
4
 

Pemimpin yang membuat keputusan dengan memberikan situasi 

kelompok atau organisasi akan dirasakan sebagai keputusan bersama yang 

menjadi tanggung jawab bersama pula dalam melaksanakannya. Dengan 

demikian akan terbuka peluang bagi pemimpin untuk mewujudkan fungsi-

fungsi kepemimpinan sejalan dengan situasi sosial yang dikembangkannya. 

Oleh karena itu fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus 

diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial suatu 

kelompok/organisasi. Dilain pihak, seorang pemimpin harus berani dan 

mampu mengambil tindakan terhadap para pegawainya yang malas dan 

berbuat salah sehingga merugikan organisasi, dengan jalan memberikan 

                                                           
3
. Rivai, Veithzal. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik, 

Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2004, Hlm. 53 
4
. Nawawi, Hadari., Manajemen Sumberdaya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif,  Yogyakarta, 

Gadjah Mada University Press, 2000, Hlm 74 
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teguran dan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi ini sebaiknya seorang pemimpin perlu 

menyelenggarakan daftar kecakapan dan kelakuan baik bagi semua pegawai 

sehingga tercatat semua hadiah dan hukuman yang telah diberikan kepada 

mereka. 

Fungsi kepemimpinan adalah menggerakkan orang yang dipimpin 

menuju tercapainya tujuan organisasi. Agar dapat menanamkan kepercayaan 

pada orang yang dipimpinnya dan menyadarkan bahwa mereka mampu 

berbuat sesuatu dengan baik. Disamping itu, pemimpin harus memiliki 

pikiran, tenaga dan kepribadian yang dapat menimbulkan kegiatan dalam 

hubungan antar manusia. Selanjutnya menurut Yuki (1998), fungsi 

kepemimpinan adalah usaha untuk mempengaruhi dan mengarahkan para 

pegawainya untuk bekerja keras, memiliki semangat tinggi, dan memotivasi 

tinggi guna mencapai tujuan organisasi. Fungsi kepemimpinan adalah usaha 

untuk memandu, menuntun, membimbing, memberi atau membangunkan 

motivasi-motivasi kerja, menjalin hubungan komunikasi yang baik dalam 

memberikan pengawasan yang efisien dan membawa para bawahannya 

kepada sasaran yang ingin di tuju sesuai dengan kriteria dan waktu yang telah 

ditetapkan.
5
 

Selain itu, fungsi kepemimpinan adalah mempengaruhi dan 

mengarahkan individu atau kelompok yang bertujuan untuk membantu 

organisasi bergerak kearah pencapaian tujuan. Dengan demikian inti 

                                                           
5
. Kartini Kartono., Pemimpin dan kepemimpinan apakah kepemimpinan abnormal itu ?, Jakarta, 

Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 93 
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kepemimpinan bukan pertama-tama terletak pada kedudukannya dalam 

organisasi, melainkan bagaimana pemimpin melaksanakan fungsinya sebagai 

pemimpin. Setiap organisasi selalu dihadapkan pada persoalan keterbatasan 

sumber daya manusia dalam mencapai tujuannya. Interaksi antara berbagai 

sumber daya tersebut hams dikelola dengan baik agar dapat mencapai 

sasarannya secara efektif. Efektivitas kerja dapat didefenisikan sebagai 

kemampuan melakukan sesuatu secara benar dan sebagai kemampuan 

melakukan sesuatu tepat pada sasaran. 

Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas organisasi dalam 

mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Bila dilihat 

dari aspek keberhasilan pencapaian tujuan, maka efektivitas adalah 

memfokuskan pada tingkat pencapaian terhadap tujuan organisasi. 

Selanjutnya ditinjau dari aspek ketepatan waktu, maka efektivitas adalah 

tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya 

dengan menggunakan sumber-sumber terkait yang telah dialokasikan untuk 

melakukan berbagai kegiatan. Efektivitas kinerja adalah penyelesaian 

pekerjaan tepat waktu yang telah ditetapkan.
6
 Artinya apakah pelaksanaan 

tugas dinilai baik atau tidak, sangat tergantung bila tugas itu diselesaikan atau 

tidak, terutama menjawab pertanyaan dan bagaiman cara melaksanakan dan 

berapa biaya anggaran yang dikeluarkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. 

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas kinerja adalah kemampuan 

kerja bagi pegawai untuk dapat bekerja secara maksimal dengan membawa 

                                                           
6
. Siagian, Sondang P., Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta, Penerbit Bumi Aksara. Hlm. 56 
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keuntungan bagi organisasi dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Jadi, apabila kepemimpinan camat mampu meningkatkan efektivitas kinerja 

para pegawainya maka, organisasi tersebut akan mendapatkan keuntungan 

terhadap pencapaian tujuan dengan waktu yang singkat dalam bekerja dan 

perolehan hasil kerja yang singkat. Apabila usaha-usaha positif tersebut untuk 

meningkatkan efektivitas kinerja pegawai telah dilakukan, maka hal itu akan 

memberikan nilai tambah terhadap kepemimpinan camat itu sendiri. 

Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto adalah salah satu 

instansi pemerintahan. Camat adalah perangkat pemerintahan wilayah 

kecamatan yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan 

diwilayah kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto yang bekerja untuk 

masyarakat sudah seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

masyarakat. Untuk mendapatkan pelayanan yang baik, pegawai Kantor 

Camat Gondang Kabupaten Mojokerto harus dapat bekerja seefektif mungkin 

dalam menjalankan tugasnya. Namun, yang sering terjadi sering sekali para 

pegawai datang terlambat ke kantor pada jam yang telah ditentukan, bahkan 

mereka tidak mengikuti acara apel pagi sesuai dengan setandar kedisiplinan 

pegawai bahkan mereka juga meninggalkan kantor sebelum jam kerja 

berakhir. Disinilah dituntut peran dan fungsi kepemimpinan Camat dalam 

mengelola para pegawainya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

agar dapat bekerja dengan efektif dan disiplin demi terwujudnya tujuan 

pemerintahan yang diinginkan. 
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Untuk mencapai efektivitas kerja yang diinginkan, camat Gondang 

Kabupaten Mojokerto maka seorang camat harus memiliki sebuah strategi 

yang dapat menjalankan peran dan tugasnya dengan baik dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin di Kecamatan Gondang 

Kabupaten Mojokerto. Dan diharapkan adanya hubungan komunikasi yang 

baik antara pemimpin dengan bawahannya sehingga para pegawai dapat 

bekerja dengan sebaik-baiknya. Camat dan para pegawainya harus saling 

bekerja sama dalam usaha pencapaian tujuan tesebut. 

Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis mengupayakan suatu 

kajian ilmiah dalam judul penelitian sebagai berikut "STRATEGI 

KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS 

KINERJA DAN KEDISIPLINAN PEGAWAI (Studi Pada Kantor Camat 

Gondang Kabupaten Mojokerto)". 

 

B. Perumusan Masalah 

Untuk dapat mempermudah penelitian ini nantinya dan agar 

penelitian ini memiliki arah yang  jelas dalam menginterprestasikan fakta dan 

data kedalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan 

permasalahan yang akan diteliti. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan 

diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana strategi kepemimpinan camat dalam meningkatkan 

efektivitas kinerja dan kedisiplinan pegawai di kantor camat Gondang 

Kabupaten Mojokerto ? 
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2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan  strategi 

kepemimpinan camat dalam meningkatkan efektivitas kinerja pegawai 

di kantor camat Gondang Kabupaten Mojokerto ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis dan mendiskripsikan strategi kepemimpinan camat dalam 

meningkatkan efektivitas kinerja dan kedisiplinan pegawai di kantor 

camat Gondang Kabupaten Mojokerto. 

3. Menganalisis dan mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan strategi kepemimpinan camat dalam meningkatkan 

efektivitas kinerja pegawai di kantor camat Gondang Kabupaten 

Mojokerto. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-

sebesarnya kepada masayarakat dan peneliti khususnya dengan tujuan 

memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih terhadap hubungan fungsi 

kepemimpinan camat dengan efektivitas kinerja pegawai dikantor Camat 

Gondang Kabupaten Mojokerto. 

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan rujukan penelitian 

selanjutnya.  
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b. Penelitian ini diharapkan dapat  memperkaya referensi dan literatur 

dalam dunia kepustakaan tentang strategi kepemimpinan.  

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, pola 

pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan strategi kepemimpinan yang diperoleh selama dibangku 

kuliah. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan tambahan, 

masukan, dan   pengetahuan kepada pihak-pihak terkait dengan 

masalah yang sedang diteliti, juga kepada berbagai pihak yang 

berminat pada permasalahan yang sama. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang 

relepan terhadap pemerintah Kecamatan Gondang Kabupaten 

Mojokerto terhadap permaslahan yang kan diteliti. 

 

E. Definisi Konsep 

Definisi konseptual adalah abtraksi mengenai suatu fenomena yang 

dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, 

keadaan, kelompok atau individu tertentu. Devinisi mengenai konseptual 

yang ada dengan memperhatikan tema (objek) penelitian, maka dapat 

ditemukan beberapa konsep yang perlu didefinisikan dengan tujuan agar 

peneliti dan pembaca memiliki persepsi atau pemahaman yang mana. Maka 

peneliti memberikan definisi konseptual sebagai berikut diantaranya sebagai 

berikut: 
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1. Pengertian Strategi 

Pengertian strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan 

berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis pemerintah dengan 

tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan 

utamanya dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. 

Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut
7
: 

a.  Pengertian Umum 

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang 

berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan 

suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. 

b. Pengertian Khusus 

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa 

meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut 

pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa 

depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang 

dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya 

kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen 

memerlukan kompetensi inti (core competencies). 

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah 

ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi pemerintah, 

menetapkan tujuan strategis dan keuangan, serta merancang strategi untuk 

mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. 

                                                           
7
.  Hapipi J. Hapipi., Strategi Kebijakan Kesehatan: Studi Tentang Pelaksanaan Jamkesmas Di 

Kabupaten Lombok Tengah, 2013, Hlm. 20 
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Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam merumuskan strategi, 

yaitu:
8
 Pertama, Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki dan 

menentukan misi untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan 

tersebut. Kedua, Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk 

mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan 

dihadapi dalam menjalankan misinya. Ketiga, Merumuskan faktor-faktor 

ukuran keberhasilan (key success factors) dari strategi-strategi yang dirancang 

berdasarkan analisis sebelumnya. Keempat Menentukan tujuan dan target 

terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan 

sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. Kelima, 

Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek 

dan jangka panjang. 

 

2. Kepemimpinan Camat 

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai teknik atau cara yang 

digunakan yang telah melekat pada diri seorang pemimpin yang digunakan 

untuk mengarahkan dan mempengaruhi keseluruhan aktifitas seseorang untuk 

bekerjasama dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. 

Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu social, 

sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan 

manfaat bagi kesejahteraan manusia.
9
  

                                                           
8
. Hadari Nawawi., Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan, Yogyakarta,  Gadjah 

Mada University Press, 2005, Hlm.175 
9
. Joewono, Heri., Pokok-Pokok Kepemimpinan Abad 21, Jakarta, Bumi Aksara, 2002, Hlm. 72 
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Adapun indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengukur dan menilai gaya kepemimpinan apa yang digunakan Camat dalam 

menjalankan tugasnya yang diukur melalui empat indikator sebagai berikut:
10

 

a)  Komunikasi Camat Yang Efektif 

Dalam hal ini sejaumana seorang camat menjalin komunikasi yang efektif 

menyangkut faktor kerja sama antara seorang camat dengan bawahannya 

dalam menjalankan tugas, memberi perhatian serta menciptakan kondisi 

kerja yang nyaman, aman, dan menarik. 

b) Pengambilan Keputusan 

Dalam hal ini sejauhmana kepemimpinan seorang camat mampu 

mempengaruhi dan merekrut bawahannya untuk ikut serta dalam setiap 

pertemuan/rapat maupun kegiatan di luar rapat, khususnya yang berkaitan 

dengan tugas. Transparansi/ terbuka dalam menerima saran atau ide dari 

bawahan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Bagaimana cara yang 

diterapkan oleh pimpinan dalam pengambilan suatu keputusan dapat 

menentukan gaya kepemimpinan apa yang diterapkannya 

c) Menegakkan Peraturan Peran Pungsi Pegawai Kecamatan  

Pemimpin diharapkan mampu mempengaruhi bawahan untuk mentaati 

peraturan yang ada, memberikan peringatan baik lisan maupun tulisan 

kepada bawahan yang melanggar peraturan, serta pemberian sanksi kepada 

bawahan sesuai dengan ketentuan yang ada atau yang berlaku. Bagaimana 

sikap pimpinan dalam hal penegakan peraturan dapat menunjukkan tingkat 

                                                           
10

 . Sondang Siagian., Teori dan Prakek Kepemimpinan, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, Hlm. 155 
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otoritas seorang pemimpin, misalnya apabila seorang pimpinan 

memberikan hukuman kepada bawahan yang melanggar dengan semau-

maunya saja. 

d) Camat Sebagai Pemberi Teladan 

Kemampuan pimpinan mempengaruhi bawahan melalui keteladanan 

meliputi ketepatan waktu hadir dan pulang kantor, keberadaan dikantor 

selama jam dinas (kecuali dinas tugas/tugas kantor), penggunaan pakaian 

dinas dan atributnya sesuai ketentuan. Keteladanan seorang pemimpin 

dapat mencerminkan bagaimana sikap pimpinan. 

 

3. Efektivitas Kinerja  

Efektivitas berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang 

telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak 

sangat tergantung pada bila mana cara melaksanakannnya dan berapa biaya 

yang dikeluarkan untuk itu.
11

 Kinerja adalah penentuan secara periodik 

efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya 

berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
12

 

Menurut Mangkunegara (2001), kinerja adalah: hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

                                                           
11

. Sondang P. Siagian., Bunga rampai managemen modern, Jakarta, Gunung Agung, 1982, Hlm. 

151 
12

. Srimindarti, 2006. Balanced Scorecard Sebagai Alternatif untuk Mengukur Kinerja, Semarang: 

STIE Stikubank. www.duniaesai.com. Diakses Pada Tanggal 4 Mei 2014 

https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=52&pbit=%22Gunung+Agung%22
http://www.duniaesai.com/
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Kinerja adalah penampilan hasil karya personel baik kuantitas 

maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan 

penampilan individu maupun kerja kelompok personel. Penampilan hasil 

karya tidak terbatas kepada personel yang memangku jabatan fungsional 

maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personel di dalam 

organisasi (Ilyas, 2001).
13

 

Berdasarkan pada pengertian efektivitas dan kinerja tersebut maka 

peneliti akan menarik kesimpulan bahwa pengertian efektivitas kinerja ialah 

tercapainya  usaha atau pekerjaan dengan baik sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas kinerja berarti penyelesaian 

pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah 

pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bila mana 

cara melaksanakannnya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.
14

 

Berdasarkan dari uraian diatas, tercapai atau tidaknya suatu tujuan 

organisasi, terutama ditentukan oleh cara-cara bekerja yang efektif dan efisien 

oleh karena itu dan juga semua pekerjaan perlulah mengembangkan dan 

memelihara jiwa efektivitas dan efisiensi dalam dirinya. Ini merupakan 

perubahan sikap mental, kebiasaan bertindak dan cara bekerja yang selama ini 

dianut.  

 

 

                                                           
13

. Ilyas.Y. Kinerja Teori Penilaian & Penelitian. Depok, Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan FKM 

UI, 2001, Hlm. 32 
14
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F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat 

hal yang didefinisikan dapat diamati. Secara tidak langsung definisi 

Operasional itu akan menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan 

atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel.Dengan demikian 

definisi Operasional merupakan penetapan dari indikator-indikator yang akan 

dipelejari dan dianalisa, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran yang 

jelas, diantaranya sebagai berikut: 

1. Strategi Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Efektivitas 

Kinerja Dan Kedisiplinan Pegawai Di Kantor Camat Gondang 

Kabupaten Mojokerto. 

a. Pendekatan Motivasi 

1) Metode Motivasi 

2) Model Motivasi 

3) Keahlian Kepemimpinan dalam motivasi 

b. Strategi Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai  

1) Partisipasi Pengambilan Keputusan  

2) Pendelegasian wewenang  

3) Pengawasan kerja  

4) Komunikasi yang dilakukan camat terhadap bawahanya dalam 

peranya sebagai pemimpin  

c. Kinerja pegawai  

1) Kemampuan Pegawai Dalam Melaksanakan Tugas  
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2) Tingkat Kehadiran Pegawai  

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Strategi Kepemimpinan Camat 

Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pegawai Di Kantor Camat 

Gondang Kabupaten Mojokerto. 

a. Internal  

b. Eksternal  

 

G. Metode Penelitian 

Metodologi penelitian Ilmu Pemerintahan adalah cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan dan dibuktikan 

suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk 

memahami dan memecahkan masalah. Demi terwujudnya tujuan tersebut 

maka metode penelitian yang peneliti gunakan dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Peneliti ingin melihat secara langsung tanpa 

memberikan perlakuan berkaitan dengan hubungan fungsi kepemimpinan 

camat dengan efektivitas kinerja pegawai pada Kantor Camat Gondang 

Kabupaten Mojokerto. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian 

yang dimaksudkan untuk meneliti kondisi yang sebenarnya yang berkaitan 
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dengan perilaku, persepsi, motivasi dan lain-lain secara nyata dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.
15

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah jenis  penelitian yang memberikan gambaran atau 

uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap 

obyek yang diteliti.
16

 Dalam hal ini pelaksanaan penelitian dan kajiannya 

didasarkan pada proses pencarian data secara lengkap. Selanjutnya  data 

tersebut disajikan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata. Jadi penelitian 

deskriptif dalam bidang Ilmu Pemerintahan merupakan hal yang cukup 

penting.  

 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini adapun jenis data yang digunakan peneliti demi 

kesempurnaan penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan dan hasil penelitian 

wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara bertanya secara 

langsung kepada pemerintah dan masyarakat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan study kepustakaan serta 

mengumpulkan beberapa keterangan atau fakta secara langsung melalui 

referensi buku-buku, perundang-undangan, surat kabar, hasil penelitian, 
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jurnal-jurnal,  artikel, inetrnet, bahan kuliah dan bahan-bahan yang 

lainnya yang mempunyai relevansi kongkrit dengan objek penelitian. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan 

sistematika fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas observasi 

sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik 

secara langsung atau tidak langsung.
17

 Observasi dapat dilakukan sesaat atau 

dapat diulang, oleh sebab itu observasi hendaknya dilakukan oleh orang yang 

tepat, dalam observasi melibatkan dua komponen yaitu pelaku observasi yang 

lebih dikenal sebagai observer dan objek yang di observasi yang dikenal 

sebagai observee. Jenis-jenis teknik observasi terdiri dari:
18

 

1) Observasi Partisipan 

Secara luar, observasi berati setiap kegiatan untuk melakukan 

pengukuran.
19

 Dalam hal ini observer terlibat langsung dan ikut serta 

dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan subyek yang diamati. Pelaku 

peneliti seolah-olah merupakan bagian dari mereka. Selama peneliti 

terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subyek, ia harus 
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tetap waspada untuk tetap mengamati kemunculan tingkah laku 

tertentu. 

2) Obsevasi Nonpartisipan 

Dalam hal ini peneliti berada di luar subyek yang diamati dan tidak ikut 

dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian 

peneliti akan lebih leluasa mengamati kemunculan tingkah laku 

tersebut. 

3) Observasi Sistematik ( Observasi Berkerangka ) 

Peneliti telah membuat kerangka yang memuat faktor-faktor yang telah 

diatur terlebih dahulu. 

 

b. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada 

responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat 

perekam (tape recorder). Tentu saja kreatifitaspewawancara sangat 

diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih 

tergantung dari pewawancara
20

. Adapun keuntungan dalam wawancara 

adalah
21

: 

1) Wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca 

dan menulis. 
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2) Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, wawancara dapat segera 

menjelaskannya. 

3) Wawancara dapat mengecek jawaban responden dengan mengajukan 

pertanyaan pembanding, dengan melihat wajah atau gerak-gerak 

responden.  

 

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik dukomuentasi ini merupakan suatu metode yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data dari bahan yang bersifat tertulis yang berhubungan 

dengan data perkantoran atau adminisi dan data inventaris. Teknik 

dokumentasi ini dipakai dengan alasan bahwa, dokumen merupakan sumber 

yang stabil dan mendorong serta sesuai dengan penelitian kualitatif karena 

bersifat alamiah sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
22

 

 

H. Subjek Penelitian  

Subjek penelitan adalah benda, hal atau orang tempat variabel 

peneltianmelekat, oleh karena itu subjek adalah seseorang atau lebih yang 

dipilih dengan sengaja sebagai nara sumber data yang dikumpulkan, karena 

diangngap menguasai bidang yang berhubungan dengan sasaran penelitian. 

Adapun Subjek yang dijadikan nara sumber dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Camat gondang Kabupaten Mojokerto 

2. Staf-Staf kantor Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto 

                                                           
22

. Maleong Lexy., Metodelogi penelitian kualitatif, PT, Remaja Rosadakarya, Edisi Revisi  

Bandung, 2005, Hlm. 142. 



21 
 

I. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi yang akan dijadikan penelitian dari skripsi ini ialah di 

Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. 

 

J. Teknik Analisa Data  

Pada tahapan ini data dan dokumen-dokumen yang berhasil 

didapatkan yang kemudian akan dianalisa serta disusun secara berurutan 

(sistematis) sehingga dari datayang diperoleh dan akan dianalisis dengan 

menggunakan metode kulitatif, dengan cara menggambarkan hasil dari pada 

studi lapangan, hasil dokumentasi dan hasil pustaka, kemudian dari data yang 

diperoleh akan dianalisa untuk menjawab dari permasalahan. Penelitian 

kualitatif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan penegasan 

suatu konsep serta gejala-gejala dengan menjawab pertanyaan yang 

berkenaan dengan obyek dari penelitian.
23

 

Analisa data dapat diartikan sebagai proses pengorganisasian dan 

pengururtan data yang diperoleh secara sistematis baik untuk menafsirkan dan 

menginterpretasikan data-data yang dapat dari penelitian. Proses analisa data 

ini dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagi sumber data baik 

data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

analisa kualitatif dengan jenis deskriptif dimana lebih menitikberatkan pada 

penggambaran penguraian objek yang nantinya akan menghasilkan 

kesimpulan. 
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Menurut Bogdan mengartikan analisis data sebagai proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga temuannya dapat dipahami 

orang lain.
24

 Analisis data menurut Sugiyono meliputi:
25

 

1. Periode Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini menggunakan empat cara yaitu content analysis, 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data berarti pengurangan data yang jumlahnya cukup banyak 

dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang 

tidak perlu. 

3. Display Data  

Display data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan 

mengelompokkan data sesuai dengan tema-tema yang telah ditentukan 

berdasarkan rumusan masalah penelitian Dalam penelitian kualitatif 

penyajian data dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. 

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan didapat dari hasil 

pengumpulan data, reduksi data, dan display data. Penarikan 
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kesimpulan/ verifikasi juga perlu dukungan bukti-bukti yang kuat 

supaya kesimpulan dari penelitian dapat dipercaya (valid). 

 

Gambar 1.1 Komponen-Komponen dalam Analisis Data Model 

Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Haberman (Sugiyono, 2008:183) 

 

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran 

konfigurasi yang utuh dari objek penelitian. Proses pengambilan kesimpulan 

ini merupakan proses pengambilan inti dri penelitian yang kemudian disjikan 

dalam bentuk pernyataan atau kalimat. 

Penulis menggunakan triangulasi dengan cara membandingkan 

informasi yang diperoleh dari data yang absah.  dalam hal ini penulis 

menggunakan dua langkah, yaitu membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara dan bandingkan keadaan perspektif seseorang 

dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
26

 Hal ini 
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mempertimbangkan bahwa kedua langkah tersebut lebih praktis dan bersifat 

objektif. Berdasarkan analisis data di atas, peneliti menggunakan pola 

berpikir induktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari  fakta-fakta 

khusus kemudian ditari generalisasi yang memiliki sifat umum.
27

 

Kesimpulan disini merupakan hasil dari observasi, wawancara dan 

dokumentasi terhadap strategi kepemimpinan camat dalam meningkatkan 

efektivitas kinerja pegawai di Kantor Camat Gondang Kabupaten Mojokerto, 

baik itu dari proses pelaksanaannya. Inti dari kesimpulan tersebut merupakan 

hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan di Kantor Camat Gondang 

Kabupaten Mojokerto, khususnya pada strategi kepemimpinan camat dalam 

meningkatkan efektivitas kinerja pegawai, dan hasil perbandingan antara hasil 

observasi dan hasil wawancara dari berbagai pihak yang bersangkutan dalam 

penelitian ini. 
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