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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Kantor  Keluarga  Berencana  dan  Pemberdayaan  Perempuan  adalah 

lembaga  pemerintah  yang  mempunyai  tugas  sebagai  unsur  pelaksana  daerah 

bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di tingkat  kabupaten 

gresik  terutama  yang  berhubungan  dengan  kependudukan  dan  kekerasan  yang 

terjadi pada perempuan dan anak pada umumnya

Dalam  organisasi  publik,  bawahan  bekerja  selalu  tergantung  pada 

pimpinan.  Bila  pimpinan  tidak  memiliki  kemampuan  memimpin,  maka  tugas-

tugas yang sangat kompleks tidak dapat dikerjakan dengan baik. Apabila manajer 

mampu melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, sangat mungkin organisasi 

tersebut  dapat  mencapai  sasarannya.  Suatu organisasi  membutuhkan pemimpin 

yang efektif,  yang mempunyai  kemampuan mempengaruhi perilaku anggotanya 

atau anak buahnya. (Alimuddin, 2002).

Gaya  kepemimpinan  adalah  suatu  cara  yang  digunakan  oleh  seorang 

pemimpin  dalam  mempengaruhi  perilaku  orang  lain.  Gaya  kepemimpinan 

merupakan norma perilaku yang dipergunakan oleh seseorang pada saat  orang 

tersebut  mencoba  mempengaruhi  perilaku  orang  lain.  Masing-masing  gaya 

tersebut  memiliki  keunggulan  dan  kelemahan.  Seorang  pemimpin  akan 
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menggunakan  gaya  kepemimpinan  sesuai  kemampuan  dan  kepribadiannya 

(Marzuki, 2002). 

Realitas yang terjadi pada Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan Kabupaten Gresik,  pada saat observasi awal oleh peneliti  diketahui 

bahwa  terdapat  fenomena  yang  menarik  mengenai  pencapaian  pembentukan 

kelompok  bina-bina  di  bawah  pembinaan  Kantor  Keluarga  Berencana  dan 

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gresik,  di  mana satu sisi  untuk keluarga 

Berencana sangat berhasil pencapaiannya yaitu : 5.753 (Lima ribu tujuh ratus lima 

puluh tiga ) kelompok Keluarga Berencana, sedangkan di sisi lain sangatlah lemah 

pencapaian programnya yaitu utamanya pada bina remaja dari 356 Desa/kelurahan 

bina remaja hanya mencakup 2 ( Dua ) kelompok tegar.  Hal ini  sangat riskan 

sekali yang berdampak pada :

1. Banyaknya  remaja  yang  kurang  produktif  /  Pengangguran  semakin  meraja 

lela.

2. Kenakalan  Remaja  mulai  dari  :  Tawuran  antar  kelompok,  tindakan 

kriminalitas  remaja,  pencurian,  pencurian  dengan  kekerasan  sampai  ke 

Narkoba.

3. Banyaknya  Perkawinan  dini  bahkan  perceraian  semakin  lebih  banyak  pula 

data dari Pengadilan Agama, yang menunjukkan bahwa indikasi perkawinan 

remaja cenderung meningkat

Oleh  karena  itu  perlunya  pemberian  motivasi  kinerja  bagi  petugas 

penyuluh  lapangan  sebagai  ujung  tombak  pelayanan,  dalam mensosialisasikan 



program pemerintah, serta menjadi pendampingan yang efektif, bagi bina remaja-

bina remaja diwilayah binaan para  penyuluh lapangan. Dalam hal ini pun tidak 

kalah  pentingnya  di  karenakan  pengaruh  gaya  kepemimpinan  yang  kurang 

mmperhatikan atau yang dapat menimbulkan motivasi kerja karyawanya . Untuk 

membatasi penelitian ini maka penulis mengambil lingkup penelitian khususnya 

pada Seksi keluarga sejahtera.

Menurut  teori path-goal, suatu  perilaku  pemimpin  dapat  diterima  oleh 

bawahan  pada  tingkatan  yang  ditinjau  oleh  mereka  sebagai  sebuah  sumber 

kepuasan saat  itu  atau  masa  mendatang.  Perilaku pemimpin  akan memberikan 

motivasi  sepanjang  (1)  membuat  bawahan  merasa  butuh  kepuasan  dalam 

pencapaian kinerja yang efektif, dan (2) menyediakan ajaran, arahan, dukungan 

dan penghargaan yang diperlukan dalam kinerja efektif (Robins, 2002). 

Hal  ini  akan  terlihat  dengan  kinerja  yang  diperoleh  kurang  berimbang 

dalam  memberikan  pembinaan  –  pembinaan  walaupun  di  dukung  dengan 

anggaran  yang  memadai  namun pegawai  bukanlah  barang  mati  tetapi  seorang 

manusia  yang  penuh  dengan  perasaan,  sentuhan  kasih  sayang,  kenyamanan, 

rewards,  dan  keamanan  dalam melaksanakan  tugasnya.  Oleh  karena  itu  maka 

penulis  mengambil  judul  “Pengaruh  Orientasi  Gaya  Kepemimpimpinan  dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Seksi Keluarga Sejahtera Di Kantor 

Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gresik “

B. Rumusan Masalah



Berdasrkan uraian diatas dapatlah dirumuskan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap Kepuasan kerja karyawan? 

2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah kepuasan kerja karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan  pembatasan  dan  perumusan  masalah  yang  dikemukakan, 

tujuan penelitian ini untuk mengetahui

1. Menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap Kepuasan kerja karyawan.

2. Menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan.

3. Menguji pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja karyawan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian  tentang  Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  dan  Kepuasan  Kerja 

Pegawai  terhadap  Kinerja  karyawan  Seksi  Keluarga  Sejahtera  diharapkan 

memiliki manfaat, yaitu :

1. Manfaat praktis.

Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  meningkatkan kinerja  karyawan seksi 

keluarga sejahtera khususnya dalam melakukan kegiatan bina – bina utamnya 

dalam bina remaja

2. Manfaat akademik :



a. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  acuan,  minimal  bagi 

kalangan yang tertarik melakukan penelitian serupa;

b. Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  memperkaya  kajian  dalam bidang 

Manajemen Sumberdaya Manusia khususnya yang berkaitan dengan gaya 

kepemimpinan terhadap motivasi dan kinerja.
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