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MOTTO 

 

 

“Pandanglah orang yang lebih rendah darimu, jangan memandang orang yang 

lebih tinggi darimu, karena yang demikian itu lebih baik agar kamu jangan 

memperkecil nikmat Allah yang telah dianugrahkan kepadamu”. 

(HR. Bukhari Muslim) 

 

“Berjalanlah walau hanya satu langkah, karena itu adalah merupakan pijakan 

untuk lankah berikutnya”. 

(Penulis) 
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ABSTRAK 
 

HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP GAYA KEPEMIMPINAN 
JOB CENTERED DAN MOTIVASI KERJA DENGAN KINERJA 

KARYAWAN 
 
Salah satu sumber keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

produktivitas yang tinggi adalah tenaga kerja yang berkualitas dan mempunyai 
efektivitas kerja yang memadai. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja 
karyawan diantaranya yaitu persepsi terhadap gaya kepemimpinan Job Centered 
dan motivasi kerja. Pimpinan atau manajer dapat mengubah perilaku bawahannya 
menjadi seseorang yang merasa mampu dan bermotivasi tinggi serta berupaya 
mencapai prestasi kerja yang tinggi dan bermutu. Bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan job centered dan motivasi 
kerja dengan kinerja karyawan. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan 
antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan job centered dan motivasi kerja 
dengan kinerja karyawan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bagian administrasi Perum 
Perhutani KPH Ngundih, Grobogan yang berjumlah 140 orang. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive non random sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala persepsi terhadap gaya 
kepemimpinan job centered, skala motivasi kerja serta data dokumentasi kinerja 
karyawan. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan analisis regresi dua 
prediktor diperoleh nilai koefisien (R) sebesar =0,664, F regresi=24,443. dengan 
p<0,01, yang berarti bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara persepsi 
terhadap gaya kepemimpinan job centered dan motivasi kerja dengan kinerja 
karyawan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien korelasi rparx1y= 
0,485 dengan p<0,01 yang berarti ada hubungan positif yang signifikan antara 
persepsi terhadap gaya kepemimpinan job centered dengan kinerja karyawan. 
Nilai koefisien korelasi rparx2y= 0,329 dengan p<0,01, yang berarti ada hubungan 
positif yang signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Hasil 
penelitian menunjukkan persepsi terhadap gaya kepemimpinan Job Centered 
tergolong tinggi dengan ME=103,923 dan MH=90. Motivasi kerja tergolong 
tinggi dengan ME=102,923 dan MH=92,5. Peranan atau sumbangan efektif 
persepsi terhadap gaya kepemimpinan Job Centered terhadap kinerja sebesar 
37,305%, dan motivasi kerja terhadap kinerja sebesar 6,782%. Total sumbangan 
efektif sebesar 44,087%.  
 Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada hubungan yang sangat signifikan 
antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan Job Centered dan motivasi kerja 
dengan kinerja karyawan. Ada hubungan positif yang signifikan antara persepsi 
terhadap gaya kepemimpinan job centered dengan kinerja karyawan dan ada 
hubungan positif yang signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. 
yang tertarik dengan topik yang sama diharapkan dapat menyempurnakan 
penelitian ini dengan menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi 
kinerja yang belum disertakan dalam penelitian ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di dalam dunia kerja, hasil kerja yang memuaskan merupakan tujuan 

utama bagi karyawan, apabila karyawan dapat memperoleh hasil kerja yang baik 

maka akan memperoleh imbalan yang besar pula. Maka dari itu karyawan dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaannya selalu ingin mengetahui hasil yang telah 

dicapai, baik atau buruk, dan ada kemajuan atau kemunduran.. Sukses tidaknya 

seorang karyawan dalam bekerja dapat diketahui apabila perusahaan atau 

organisasi yang bersangkutan menggunakan penilaian kinerja.  

Pada saat persaingan antar perusahaan semakin tinggi, seperti era 

globalisasi saat ini, perusahaan harus mempunyai keunggulan kompetitif 

(competitive advantage) agar dapat memenangkan persaingan, minimal untuk 

mempertahankan operasi perusahaan. Salah satu keunggulan kompetitif yang 

penting bagi perusahaan adalah karyawan perusahaan (Sutanto, 2002). Karyawan 

perusahaan merupakan penggerak operasi perusahaan, sehingga jika kinerja 

karyawan perusahaan baik maka kinerja perusahaan juga akan meningkat Kinerja 

karyawan merupakan istilah yang berasal dari kata job performance atau actual 

performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang). 

Wahyuningsih (2003) berpendapat bahwa aset manusia merupakan aset 

organisasi yang paling penting, karena merekalah yang akan menggerakkan dan 

membuat sumber daya lain bekerja oleh sejauh mana sistem di bidang ini sanggup 



 

 

2 

menunjang dan memuaskan keinginan karyawan maupun perusahaan sehingga di 

kedua belah pihak saling diuntungkan. 

Kinerja karyawan yang tinggi sangat diperlukan dalam dunia industri 

dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, pada kenyataan di 

lapangan terdapat hasil kerja karyawan yang buruk, contoh kasus: Pada tubuh PT. 

Telkom terjadi polarisasi yang berdampak pada etos dan kultur kerja karyawan 

terganggu. PT. Telkom sekarang tidak lagi berhasil menjual unit telpon mobile 

terbatasnya secara optimal, hal ini berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

(Djamaludin, 2005). Kasus lain, karyawan PT. Unitex mendapat surat 

pemanggilan dari perusahaan untuk mengakhiri kerja mereka di perusahaan 

tersebut, surat pemanggilan tersebut terbagi menjadi dua jadwal, Jum’at (11/6) 

untuk karyawan yang mengajukan permohonan, sedangkan Sabtu (12/6) 

merupakan jadwal yang di-PHK karena faktor usia dan kinerjanya (Wijaya, 2006). 

Dari contoh kasus tersebut dapat dikatakan kinerja karyawan sangat berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. karena karyawan merupakan faktor penggerak 

operasional di perusahaan tempat mereka bekerja. Oleh karena itu faktor sumber 

daya manusia sebagai penggerak operasional perusahaan merupakan unsur yang 

penting bagi kemajuan dan kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri.    

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, menurut Simamora 

(2005) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah faktor  persepsi 

dan motivasi yang berasal dari faktor psikologis, dan kepemimpinan yang berasal 

dari faktor organisasi. Faktor individu mempengaruhi seseorang dalam melakukan 

sesuatu dalam hal ini bekerja seperti pemberian target oleh perusahaan yang 
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mengharuskan individu untuk menghasilkan target yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. Sedangkan organisasi menggunakan bentuk kepemimpinan untuk 

mengawasi kerja para karyawan untuk tidak bekerja dengan seenaknya sendiri 

seperti istirahat sebelum waktunya. 

Walgito (1994) berpendapat bahwa persepsi seseorang merupakan proses 

aktif yang memegang peranan sebagai satu kesatuan dengan pengalaman-

pengalamannya atau motivasi serta sikapnya yang relevan dalam menanggapi 

stimulus oleh sejauh mana sistem di bidang ini sanggup menunjang dan 

memuaskan keinginan karyawan maupun perusahaan sehingga di kedua belah 

pihak saling diuntungkan. 

Kepemimpinan diartikan sebagai seni atau proses mempengaruhi 

sekelompok orang sehingga mereka mau bekerja sama dengan sungguh-sungguh 

untuk meraih tujuan kelompok. Setiap organisasi, perusahaan, apapun jenisnya 

pasti memiliki dan memerlukan seorang pemimpin yang harus menjalankan 

kegiatan kepemimpinan bagi keseluruhan organisasi sebagai suatu kesatuan. 

Pentingnya kepemimpinan digambarkan oleh Benis dan Nanus (dalam Amalia 

2002) sebagai berikut sebuah perusahaan bermodal kecil bisa meminjam uang, 

dan perusahaan yang berada di lokasi tidak tepat bisa pindah, tetapi sebuah 

perusahaan yang tidak mempunyai seorang pemimpin hanya memiliki sedikit 

peluang untuk selamat. Apabila seorang pemimpin ingin mencapai tujuannya, 

dengan efektif, maka ia haruslah maka ia haruslah mempunyai wewenang untuk 

memimpin bawahannya dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Maka dalam hal 

ini pemimpin harus memiliki wewenang untuk memimpin bawahannya dan 
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mengarahkan bawahannya untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. 

Pemimpin tersebut mengarahkan jalannya organisasi atau perusahaan sesuai 

dengan keinginan pemimpin untuk mencapai tujuan, James A.F. Stoner dan 

Charles Wankel (dalam Nawawi, 2003) mengutip pendapat Churchil mengatakan 

bahwa kepemimpinan adalah kemampuan dan ketrampilan, mengarahkan, 

merupakan faktor (aktivitas) yang penting dalam efektivitas pemimpin 

(Nevertheless, leadership abilities and skill in directing are important factors in 

manager effectiveness). Sehubungan dengan itu strategi utama dalam 

kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin sebagai anggota organisasi dapat 

menjalankan fungsinya sebagai anggota organisasi. Dengan kata lain strategi ini 

hanya dapat dilakukan secara baik apabila diawali dengan sikap dan perilaku 

pemimpin yang mampu menempatkan dirinya sebagai bagian dari anggota 

organisasi. Dengan kata lain pemimpin harus mampu menempatkan diri sebagai 

orang dalam (in group), dan tidak dirasakan atau dilihat anggota kelompok 

sebagai orang luar (out group), sehingga pemimpin dalam melakukan tugasnya 

sebagai pemimpin secara optimal. akan tetapi seorang pemimpin juga harus 

memperhatikan batasan-batasan tertentu agar tidak lebur dalam perasaan, pikiran  

dan perilaku anggota kelompok yang dapat berdampak kehilangan peran (wibawa) 

sebagai pemimpin. Kepemimpinan merupakan tulang punggung organisasi karena 

tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit mencapai tujuan organisasi. 

Masing-masing pemimpin mempunyai gaya tersendiri atau gaya sendiri 

dalam mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan bersama. Menurut 

Rivai (2003) gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan 
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pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau 

dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan.  

Faktor pendorong menjadi bagian yang penting untuk membuat manusia 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi, inilah yang menjadi 

dasar motivasi seseorang dalam bekerja. Menurut Mc Clelland (As’ad, 1998) 

timbulnya tingkah laku karena dipengaruhi kebutuhan-kebutuhan dalam diri 

manusia. Maka dengan demikian, kinerja karyawan juga dapat dipengaruhi oleh 

motivasi kerja. Kuat  lemahnya motivasi kerja karyawan tersebut menentukan kinerja 

karyawan. Seperti pendapat Anoraga (1992) menyatakan bahwa besar kecilnya 

motivasi menentukan besar kecilnya kualitas maupun kuantitas kinerja karyawan. 

Motivasi merupakan aktualisasi diri dalam diri manusia yang 

kemunculannya didasari pada kebutuhan manusia. Motivasi merupakan suatu 

pengertian yang meliputi semua penggerak, alasan-alasan atau dorongan-

dorongan dari dalam diri manusia yang menyebabkan berbuat sesuatu (Gerungan, 

1998).     

Motivasi kinerja karyawan dapat ditimbulkan dengan adanya pemahaman 

tentang tujuan yang terkandung atau yang harus dicapai dalam pekerjaannya, bila 

tidak memiliki tujuan yang hendak dicapai karyawan akan merasa cepat bosan 

tidak bergairah dan malas-malasan bekerja. Sebaliknya bila karyawan memahami 

tujuan yang hendak dicapai maka akan timbul motivasi kerja yang tinggi.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengajukan rumusan masalah 

“Apakah ada hubungan antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan job centered  

dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan?”. Dengan rumusan masalah 

tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara 
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persepsi terhadap kepemimpinan job centered dan motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Hubungan persepsi terhadap gaya kepemimpinan job centered dan motivasi 

kerja dengan kinerja karyawan. 

2. Hubungan antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan job centered dengan 

kinerja karyawan. 

3. Hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. 

 

C. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Pimpinan perusahaan, sebagai informasi bahwa ada hubungan antara persepsi 

terhadap gaya kepemimpinan job centered dan motivasi kerja dengan kinerja 

karyawan sehingga seorang pimpinan akan dapat menciptakan lingkungan dan 

suasana kerja yang dapat membantu karyawan untuk memotivasi kerja 

karyawan. 

2. Karyawan, sebagai informasi mengenai tentang pentingnya persepsi yang baik 

terhadap gaya kepemimpinan job centered dalam pembentukan motivasi kerja 

dengan kinerja karyawan. 

3. Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan 

perbandingan dalam penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Kinerja 

1.  Pengertian Kinerja 

 Di berbagai mass-media, kinerja telah populer digunakan. Namun 

demikian, media massa Indonesia memberi padanan kata dalam bahasa Inggris 

untuk istilah kinerja tersebut yakni performance. Menurut The Scribner-Bantam 

English Dictionary terbitan Amerika Serikat dan Canada tahun 1979 (dalam 

Rivai, 2002), terdapat keterangan bahwa performance berasal dari akar kata to 

perform yang mempunyai beberapa arti, yakni: 

a. to do or carry out; execute (melakukan, menjalankan, melaksanakan) 

b. to discharge or fulfill; as a vow (memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu 

nazar) 

c. to execute or complete an undertaking (melaksanakan atau menyempurnakan 

tanggung jawab) 

d. to do what expected of a person or machine (melakukan sesuatu yang 

diharapkan oleh seseorang atau mesin) 

 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka arti performance atau kinerja 

adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang 

dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. 
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Mangkunegara (2004) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selain itu 

kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu hasil usaha dari seseorang yang dicapai 

dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Sehingga kinerja 

tersebut merupakan hasil keterkaitan antara usaha, kemampuan dan persepsi tugas 

yang pada akhirnya mencapai suatu kesuksesan dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan. Kesuksesan yang dimaksud ukurannya tidak dapat disamakan pada 

semua orang, namun lebih pada hasil yang dicapai oleh seseorang, menurut 

ukuran yang berlaku sesuai dengan pekerjaan yang ditekuni. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan 

hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang dalam suatu organisasi atau 

perusahaan, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam bentuk prilaku yang 

tampak yang merupakan hasil keterkaitan antara usaha, kemampuan, dan prestasi 

kerja guna mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditetapkan. 

 

2.  Aspek-aspek Kinerja 

Dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan atau prestasi 

kerja, seorang karyawan harus memiliki pedoman dan dasar-dasar penilaian. 

Pedoman dan dasar-dasar penilaian tersebut dapat dibedakan dalam aspek-aspek 

penilaian (Soeprihanto, 2001). Yang dimaksud dengan aspek-aspek penilaian 

disini adalah hal-hal yang pada dasarnya merupakan sifat-sifat atau ciri-ciri yang 

dapat menunjukan bahwa pelaksanaan suatu pekerjaan tertentu dapat berjalan 

dengan lancar dan berhasil dengan baik. 
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Dessler (1997) mengemukakan ada enam aspek yang dapat digunakan 

sebagai kriteria penilaian kinerja karyawan, yaitu: 

a. Ketepatan. Kecermatan, ketuntasan dan dapat diterimanya pekerjaan 

yang dijalankan. 

b. Produktivitas. Mutu dan efisiensi kerja yang dihasilkan dalam periode 

waktu tertentu. 

c. Kehandalan. Sejauh mana seorang karyawan dapat diandalkan 

menyangkut penyeleseian tugas dan tindak lanjut. 

d. Pengetahuan jabatan. Keterampilan dan informasi praktis yang 

digunakan dalam jabatan. 

e. Kedisiplinan. Sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan 

tugas tepat pada waktunya, meninjau periode istirahat yang telah ditetapkan dan 

cacatan kehadiran secara keseluruhan. 

f. Ketidaktergantungan. Sejauh mana pekerjaan dapat dilakukan tanpa 

supervise. 

Mangkunegara (2004) berpendapat bahwa aspek-aspek standar pekerjaan 

terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Aspek kuantitatif meliputi: 

a.   Proses kerja dan kondisi pekerjaan. 

b.  Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan. 

c.  Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan  

d.  Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja. 

Sedangkan aspek kualitatif meliputi: 

a.  Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan. 



 

 

10 

b.  Tingkat kemampuan dalam bekerja. 

c. Kemampuan menganalisis data atau informasi, kemampuan atau 

kegagalan menggunakan mesin atau peralatan. 

d.  Kemampuan mengevaluasi (keluhan atau keberatan konsumen). 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek yang 

dapat digunakan dalam penilaian kinerja berbeda sesuai dengan level karyawan. 

Akan tetapi secara umum, aspek-aspek yang digunakan dalam pengukuran kinerja 

ada 9 macam, yaitu: produktivitas, keandalan, pengetahuan jabatan, ketepatan, 

jumlah kesalahan dalam melaksanakan tugas, waktu yang digunakan dalam 

menyelesaikan tugas, ketidaktergantungan, disiplin dan kemampuan. 

 

3.  Penilaian Kinerja 

 Mulyadi & Setyawan (2001) berpendapat, bahwa penilaian kinerja adalah  

penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian 

organisasi, dan personelnya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Oleh karena organisasi pada dasarnya dioperasikan oleh 

sumber daya manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian 

atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan di dalam 

organisasi. 

 Penilaian kinerja digunakan untuk menekan perilaku yang tidak 

semestinya dan untuk merangsang serta menegakkan perilaku yang semestinya 

diinginkan, melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, 

baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. 
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 Menurut Poenowo (dalam Miskiyah, 2003) penilaian kinerja mempunyai 

arti bagi para pegawai dan organisasi yang bersangkutan, yaitu 

 a. Bagi para pegawai. Penilaian kinerja yang teratur mengandung arti 

penting munculnya: 

1) Menimbulkan rasa kepuasan kerja dan kesenangan karena timbulnya 

kesadaran bahwa ia mendapat penilaian yang selaras dengan kinerjanya. 

2) Merupakan dorongan atau stimulasi untuk mengadakan koreksi kesalahan 

maupun kekurangan dan menjadi dorongan pula dalam mengembangkan 

kemampuannya. 

3) Merupakan pedoman dalam kehidupan sebagai pegawai. 

4) Timbul kepercayaan dalam penghargaan yang wajar pada perusahaan yang 

dipimpinnya. 

 b. Bagi organisasi. Penilaian atas kinerja karyawan mempunyai fungsi 

berikut: 

1) Mengetahui bagaimana tugas-tugas dalam perusahaan itu telah dilaksanakan 

oleh tenaga pelaksana yang bersangkutan. 

2) Apakah seorang pegawai perlu diberikan tugas lain yang lebih sesuai dengan 

kemampuannya, bakatnya, keadaan tubuhnya dan sebagainya. 

3) Apakah seorang pegawai cocok dengan tugas yang dibebankan. 

4) Dapatkah seorang pegawai dianggap mempunyai harapan yang baik untuk 

diserahi tugas yang lebih sukar atau lebih tepatnya pertanggung-jawabannya. 

5) Seimbangkah penghargaan seorang pegawai dengan kinerjanya. 

6) Guna menetapkan lebih lanjut garis-garis tata personalia demi perkembangan 

bentuk usaha seluruhnya. 
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Penilaian kinerja dari pelaksanaan pekerjaan perlu dilakukan secara 

formal, yang didasarkan atas kritreria yang telah ditentukan secara rasional, 

objektif dan didokumentasikan secara sistimatik. 

Penilaian kinerja karyawan hendaknya tercipta hubungan yang positif 

antara pimpinan perusahaan dengan kepegawaian, sehingga terbentuk suatu 

suasana yang tidak antara karyawan dan pimpinan perusahaan. Dengan 

terciptanya suasana yang menyenangkan, maka akan membangkitkan semangat 

kerja karyawan dalam berprestasi dan dengan demikian tentu saja akan 

meningkatkan kinerja masing-masing karyawan. 

Notoadmojo (dalam Hastutiningsih, 2002) berpendapat bahwa penilaian 

yang baik harus memberikan gambaran yang akurat tentang yang diukur. Artinya 

penilaian tersebut benar-benar menilai kinerja karyawan yang dinilai. Agar 

penilaian dapat mencapai tujuan, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Penilaian harus berhubungan dengan pekerjaan. Artinya sistem penilaian 

tersebut benar-benar menilai prilaku atau kerja yang mendukung kegiatan 

organisasi dimana karyawan tersebut bekerja. 

b. Adanya standar pelaksanaan kerja (performance standard). Standar 

pelaksanaan adalah ukuran yang dipakai untuk menilai prestasi kerja tersebut. 

Agar penilaian efektif maka standar penilaian hendaknya berhubungan dengan 

hasil yang diinginkan setiap pekerjaan. Standar pekerjaan ini semacam alat ukur 

untuk kinerja yang harus memenuhi sekurang-kurangnya dua kriteria  yakni 

validitas dan reliabilitas. 
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Berdasarkan teori-teori dan uraian tersebut di atas, dapat disimpulakan 

bahwa penilaian kinerja meupakan puncak manajerial yang dilakukan secara 

periodik yang telah ditentukan guna menekan prilaku yang tidak diinginkan dan 

merangsang serta menegakkan prilaku yang diinginkan oleh organisasi. 

 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja 

Menurut Simamora (2001), kinerja (performance) dipengaruhi oleh tiga 

faktor, yaitu: 

a. Faktor individual yang terdiri dari: 

1) Kemampuan dan keahlian 

2) Latar belakang 

3) Demografi 

b. Faktor psikologis yang terdiri dari: 

1) Persepsi 

2) Attitude 

3) Personality 

4) Pembelajaran 

5) Motivasi 

c. Faktor organisasi yang terdiri dari: 

1) Sumber daya 

2) Kepemimpinan 

3) Penghargaan 

4) Struktur 
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5) Job design 

 Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi pencapaian kinerja individu dalam organisasi adalah faktor 

yaqng berasal dari dalam individu yaitu motivasi kerja, kemampuan dan keahlian, 

dan latar belakang. Sedangkan faktor dari luar individu yaitu organisasi berupa 

penghargaan, iklim kerja, persepsi dan kepemimpinan dalam hal ini gaya 

kepemimpinan job centered. 

 

B. Persepsi terhadap Kepemimpinan Job Centered 

1. Pengertian Persepsi terhadap Gaya Kepemimpinan Job Centered 

 David Krech (dalam Suci, 2006) mengatakan persepsi adalah suatu proses 

kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan 

yang barangkali sangat berbeda dengan kenyataannya.   

Persepsi karyawan terhadap gaya kepemimpinan sangat tergantung dari 

apa dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan, nilai-nilai dan pengalaman masa 

lalunya yang kesemuanya akan sangat mempengaruhi dirinya pada saat suatu gaya 

kepemimpinan diterapkan. Karyawan atau bawahan hanya dapat dipimpin sesuai 

dengan sifat, hakekat mereka sendiri dan bukan menurut kemauan pemimpin 

(Hakim, 2004). 

Persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang tentang 

lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, perasaan dan penciuman 

(Thoha, 1995). Melalui persepsi seseorang akan memiliki stimulus mana yang 

akan menjadi titik perhatiannya, yang kemudian akan ditafsirkan berdasarkan 
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kebutuhan, suasana hati dan pengalaman masa lalunya sehingga dapat 

mempengaruhi perilakunya. Persepsi seseorang dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang terhadap suatu obyek yang pada akhirnya akan menimbulkan 

pengalaman baru yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan. 

Ranupandoyo dan Husnan (dalam Aninda, 2005), mengatakan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan 

organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu 

organisasi. Gaya kepemimpinan seseorang dapat diketahui dengan melihat 

bagaimana persepsi bawahannya terhadap perilaku kepemimpinan seorang 

pemimpin. 

Rivai (2003) mengatakan bahwa gaya kepemimpinan job centered adalah 

cara pemimpin dalam menerapkan pengawasan secara ketat sehingga bawahan 

melakukan tugasnya dengan menggunakan prosedur yang telah ditentukan. 

Pemimpin ini mengandalkan kekuatan paksaan, imbalan dan hukuman. 

Adanya perbedaan gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam suatu 

organisasi akan memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap partisipasi dan 

perilaku kelompok. 

Cahyono (1996) mengatakan bahwa gaya kepemimpinan job centered 

adalah pemimpin yang selalu memberikan secara ketat kepada bawahannya agar 

tugas yang dilaksanakan bawahan berhasil dengan baik 

Manusia dalam kehidupan organisasi seringkali dihadapkan pada 

perbedaan interpretasi yang menyebabkan perbedaan pilihan tindakan dan 

perilaku terhadap suatu obyek. Seseorang berperilaku berdasarkan persepsinya 
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terhadap dunia yang didasari oleh konsep-konsep, teori-teori dan hasil belajarnya 

(Leavitt, 1986). 

Kountz dkk (dalam Hakim, 2004) menyatakan bahwa pada dasarnya 

seseorang akan cenderung menuruti kemana orang lain yang dipandang akan 

dapat memenuhi kebutuhannya. Persepsi karyawan terhadap kepemimpinan job 

centered sangat tergantung dari apa dan bagaimana kebutuhan nilai-nilai dan 

pengalaman masa lalu mempengaruhinya pada saat suatu kepemimpinan 

diterapkan. 

Berdasarkan hasil pendapat dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

persepsi terhadap gaya kepemimpinan job centered adalah bagaimana bawahan 

menilai, mengevaluasi, dan menafsirkan suatu pola tingkah laku job centered 

yang diterapkan atasannya guna pencapaian tujuan organisasi secara maksimal  

 

2. Aspek-aspek Persepsi terhadap Gaya Kepemimpinan Job centered 

Aspek-aspek persepsi terhadap gaya kepemimpinan menurut 

Wahjosumidjo (dalam Amalia, 2002) Gaya kepemimpinan Job centered yang 

mempunyai ciri-ciri: 

a. Memberi petunjuk sejelas-jelasnya 

b. Memberi pengawasan secara rutin 

c. Menetapkan standar kerja yang jelas 

d. Memberi kritik dan koreksi terhadap penilaian kerja karyawan 

e. Menetapkan batas waktu pelaksanaan tugas. 
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Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pelaksanaan tugas (The Job 

centered). Pemimpin lebih menekankan pada pelaksanaan tugas dari pada 

pembinaan dan pengembangan karyawan yaitu dengan memberi petunjuk kepada 

bawahan dan selalu mengadakan pengawasan yang ketat. Pemimpin berusaha 

menyakinkan bahwa tugas-tugas harus dilaksanakan sesuai dengan keinginan 

pemimpin.  Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas 

meliputi: 1)  pemberian petunjuk; 2) mengadakan pengawasan; 3) tugas sesuai 

dengan keinginan pemimpin; 4) menekankan pada pelaksanaan tugas. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

pengukuran persepsi terhadap gaya kepemimpian adalah aspek gaya 

kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan gaya kepemimpinan yang 

berorientasi pada karyawan yaitu: memberi petunjuk sejelas-jelasnya, memberi 

pengawasan secara rutin, menetapkan standar kerja yang jelas, memberi kritik dan 

koreksi terhadap penilaian kerja karyawan, menetapkan batas waktu pelaksanaan 

tugas. 

 

3. Proses terjadinya Persepsi 

Agar individu dapat menyadari dan mengadakan persepsi. Walgito (1994) 

berpendapat bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi individu agar dapat 

menyadari dan mengeadakan persepsi yaitu: 

a. Adanya obyek yang dipersepsi. Obyek menimbulkan stimulus mengenai 

alat-alat indra atau reseptor. Stimulus dapat di luar, langsung mengenai alat indra 

(reseptor). Namun dapat juga datang dari dalam yang langsung mengenai syaraf 

penerima (sensoris) yang berkerja sebagai reseptor. 
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b. Alat indra (reseptor) yaitu merupakan alat untuk menerima stimulus. 

Disamping itu ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus 

yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran. 

Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motorik. 

c. Adanya perhatian. Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi 

terhadap sesuatu, diperlukan juga perhatian yang merupakan langkah pertama 

sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. 

Allport (dalam Mar’at, 1984) menjelaskan pula bahwa proses persepsi 

merupakan proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala dan 

pengetahuan individu. Pengalaman dari proses belajar akan memberikan bentuk 

dan struktur bagi obyek yang ditangkap oleh panca indra. Sedangkan pengetahuan 

dan cakrawala memberikan arti terhadap obyek yang ditangkap (dipersepsikan) 

individu dan akhirnya komponen kondisi individu dapat berperan dalam 

menentukan tersedianya jawaban yang berupa sikap diri oleh individu terhadap 

obyek yang ada. 

Berdasarkan para ahli yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa 

proses persepsi merupakan suatu proses sadar dalam memberikan respon terhadap 

stimulus yang diterima oleh panca indra yang kemudian diorganisasikan oleh 

otak. Ketika mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus, dipengaruhi 

juga oleh pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu sehingga akan 

menghasilkan suatu respon berdasarkan sudut pandang individu tersebut.  
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4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

 Ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu faktor 

internal, yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang akan mempengaruhi 

individu dalam mengadakan persepsi dan faktor eksternal yaitu faktor stimulus itu 

sendiri dan faktor lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. 

 Dijelaskan oleh Yusuf (1982), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Kondisi yang melekat pada obyek tersebut. 

b. Sistem sosial dan sistem nilai yang berlaku di suatu masyarakat. 

c.  Faktor-faktor yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dari 

obyek yang dipersepsi tersebut. 

d. Jelas atau tidaknya obyek yang dipersepsi.  

e. Ciri pibadi dan ciri mental dari perseptor. 

f.  Kebutuhan dari perseptor. 

Thoha (1995) menyebutkan tiga faktor utama yang mempengaruhi 

persepsi, yaitu: 

 a. Faktor psikologis. Persepsi seseorang pada suatu obyek dipengaruhi 

oleh kondisi psikologisnya. 

b. Faktor keluarga. Persepsi seseorang sangat dipengaruhi oleh usia dirinya 

dalam keluarga. 

c. Faktor kebudayaan dan lingkungan. Kebudayaan dan lingkungan 

masyarakat tertentu sangat mempengaruhi seseorang dalam mempersepsi suatu 

obyek. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi adalah: 

a.   Obyek persepsi 

b.   Perseptor 

1) Kondisi Fisik. Terkait dengan fungsi indra perseptor, apakah berfungsi 

sebagaimana mestinya atau tidak 

2) Kondisi Psikis. Terkait dengan kondisi psikologis perseptor, seperti 

kondisi emosi perseptor ketika menerima stimulus. 

c.    Lingkungan dan kebudayaan 

 

C. Motivasi kerja 

1.  Motivasi kerja 

Motivasi kerja banyak ditentukan oleh sikap seseorang terhadap jenis 

pekerjaannyayang mengarah pada salah satu faktor yang turut menentukan 

produktivitas kerja, sehingga pada akhirnya motivasi kerja merupakan 

sesuatuyang menimbulkan dorongan dan semangat kerja untuk menentukan besar 

kecilnya prestasi Hezberg (dalam As’ad, 1998). 

Kartono (1986) mengungkapkan bahwa motivasi kerja tidak hanya 

berwujud kebutuhan ekonomi saja tetapi kebutuhan sosial baru seperti nilai sosial 

dalam bentuk respek, penghargaan terhadap diri. Sarwoto (dalam Suci, 2006) 

motivasi kerja adalah proses pemberian motif (pengerak) bekerja kepada para 

bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi 

tercapainya tujuan organisasi secara efisien. Dalam hal ini seorang atasan yang 
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mampu memberikan motivasi kepada para bawahannya supaya dapat bekerja 

sesuai yang diharapkan. Vroom (dalam Toha, 1995) mengatakan bahwa motivasi 

kerja merupakan suatu proses pemilihan secara sadar terhadap alternatif, tingkah 

laku dan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan beswar kecilnya motivasi 

kerja akan memberikan kualitas.   

Definisi dari motivasi kerja berdasarkan uraian di atas adalah sesuatu yang 

dapat menimbulkan dorongan atau semangat kerja dengan pendek kata motivasi 

kerja adalah pendorong semangat kerja. 

 

2.  Aspek-aspek motivasi kerja 

Munandar (2001) menjelaskan tentang aspek-aspek motivasi kerja 

karyawan yaitu: 

a. Adanya kedisiplinan dari karyawan, sikap, tingkah laku, atau perbuatan 

pada karyawan untuk melakukan aktivitas-aktivitas kerja untuk pola kerja 

tertentu, keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, dan norma-norma, yang telah 

ditetapkan dan disetujui bersama baik secara tulis maupun lisan antara karyawan 

dengan tempat bekerja, serta sanggup menerima sanksi-sanksi bila melanggar 

peraturan tugas dan wewenang yang diberikan. 

b. Imajinasi yang tinggi dan daya kombinasi. Membuat kombinasi dari ide-

ide atau gambaran, di susun secara lebih teliti, atau inisiatif sendiri, bukan meniru 

dan bukan bersifat konstruktif sehingga membentuk suatu hasil atau produk yang 

mendukung pada kualitas kerja yang lebih baik. 
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c. Kepercayaan diri. Perasaan yakin yang dimiliki karyawan terhadap 

kemampuan dirinya, memiliki kemandirian, dapat befikir secara positif dalam 

menghadapi kenyataan yang terjadi serta bertanggung jawab atas keputusan yang 

diambil sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan yakin, tenang dan berhasil 

baik. 

d. Daya tahan terhadap tekanan. Reaksi karyawan terhadap terhadap 

pengalaman emosional yang tidak menyenangkan yang dirasakan ancaman atau 

sebab tidak adanya keseimbangan antara tuntutan dan kemampuan yang dimiliki, 

dan tekanan tersebut diselesaikan dengan cara tersendiri yang khas bagi masing-

masing individu. 

e. Tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu kesadaran pada 

diri individu untuk melakukan kewajiban atau pekerjaan, diiringi rasa keberanian 

menerima segala resiko, inisiatif yang besar dalam menghadapi kesulitan yang 

besar dalam menghadapi kesulitan terhadap pekerjaan dan dorongan yang besar 

untuk berbuat dan menyelesaikan apa yang harus dan patut diselesaikan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek- aspek motivasi 

kerja adalah kedisiplinan, imajinasi dan daya kombinasi, kepercayaan diri, daya 

tahan terhadap tekanan, dan tanggung jawab menyelesaikan masalah. 

 

3.  Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja sangatlah penting untuk 

diketahui dan dikaji karena dengan begitu kemungkinan besar orang dapat 
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meningkatkan motivasi kerjanya. Mc Clelland (dalam As’ad, 1998) juga 

mengungkapkan 3 faktor yang mempengaruhi motivasi kerja yaitu: 

a. Need for Achievement. Kebutuhan untuk mencapai sukses, yang ukur 

berdasarkan standar kesempurnaan dalam diri seseorang. Kebutuhan ini, 

berhubungan erat dengan pekerjaan, dan mengarah pada tingkah laku pada usaha 

untuk mencapai prestasi tertentu. 

b. Need for Affiliation. Merupakan kebutuhan akan kehangatan dan 

sokongan dalam hubungannya dengan orang lain. Kegiatan ini mengarahkan 

tingkah laku untuk mengadakan hubungan secara akrab dengan orang lain. 

c. Need for Power. Kebutuhan untuk menguasai dan mempengaruhi 

terhadap orang lain. Kebutuhan ini, menyebabkan orang yang bersangkutan tidak 

atau kurang memperdulikan  perasaan orang lain. 

Malton (dalam Wahyuningsih, 2003) berpendapat bahwa ada tidaknya 

faktor yang mempengaruhi proses motivasi kerja yaitu: 

a. Karakteristik individu. Sebelum proses motivasi kerja terjadi yaitu 

adanya kebutuhan kemudian diarahkan kemudian diarahkan pada tujuan. Individu 

harus memiliki kapasitas dan faktor yang di butuhkan. Dalam hal ini motivasi 

merupakan suatu hal yang akan di lakukan. 

b. Karakteristik pekerjaan. Apa yang dilakukan individu mempengaruhi 

motivasi, beberapa pekerjaan merupakan pekerjaan y ang rutin dan sebagian lagi 

yang lain lebih bervariasi. 

c. Karakteristik lingkungan. Lingkungan kerja terbagi dua bagian yaitu 

organisasi yang meliputi sistem imbalan, fleksibilitas dan inovasi. 
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 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja 

dipengaruhi oleh faktor- faktor seperti Need for Achievement, Need for Affiliation, 

Need for Power, karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik 

lingkungan. 

 

F.  Hubungan antara Persepsi Kepemimpinan Job Centered  

dan Motivasi Kerja dengan Kinerja Karyawan 

Kinerja seorang karyawan ditunjukkan dalam bentuk perilaku yang 

diungkap pada pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan termasuk didalamnya 

berkaitan dengan aspek-aspek sosialisasi, pelatihan, motivasi dan minat-minat 

individual (Albanase, 1981).  

Perusahaan berkewajiban untuk mengembangkan personelnya agar mereka 

selalu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang 

senantiasa berubah dan berkembang. Pengembangan sumber daya manusia pada 

dasarnya adalah peningkatan kinerja pegawai yang mencerminkan kemampuan 

anggota organisasi dalam bekerja, artinya kinerja masing-masing pegawai dinilai 

dan diukur menurut kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya oleh organisasi. 

Pada sisi inilah prestasi individu menjadi jaminan bagi organisasi bahwa 

organisasi akan tetap mampu menjawab setiap tantangan perubahan dan bahkan 

menjangkau setiap kemungkinan perubahan pada masa yang akan datang. Dengan 

kata lain, prestasi organisasi sangat bergantung pada prestasi masing-masing 

individu anggota organisasi (Kwelju, dalam Aninda, 2005).  
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Fiddler (dalam As’ad 1998) mengemukakan bahwa kepemimpinan pada 

dasarnya merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan 

wewenang dan pengaruhnya terhadap sekelompok orang agar bekerja bersama-

sama untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat teori tersebut kepemimpinan 

mempunyai wewenang untuk mengarah kan bawahannya, oleh karena itu seorang 

pemimpin dalam perusahaan, seharusnya berusaha untuk bias mendapatkan hasil 

yang optimal dengan mengolah sumber daya yang ada dalam organisasi. 

kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan faktor yang sangat penting 

untuk mempengaruhi karyawan didalam pekerjaannya. Hal ini disebabkan karena 

kepemimpinan merupakan aktivitas utama yang mana tujuan organisasi dapat 

tercapai. Pada umumnya kepemimpinan di definisikan sebagai suatu proses 

mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan 

dalam situasi tertentu Gito Sudarmo dan Sudita (dalam Aninda 2005). Dalam hal 

ini persepsi seseorang terhadap berbagai gaya kepemimpinan yang ditawarkan 

organisasi sangat mempengaruhi produktivitas atau kinerja seseorang. 

Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan 

untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula 

bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan 

diterapkan oleh seorang pemimpin (Rivai, 2002).  

Gaya kepemimpinan job centered memiliki kecenderungan pada 

pengimplementasikan gaya kepemimpinan otoriter. Kecenderungan ini 

disebabkan oleh tuntutan ketepatan dalam pelaksanaan tugas, pemimpin 

berasumsi bahwa tugas-tugas dan cara melaksanakannya yang sudah diatur dan 
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tidak memerlukan partisipatif karyawan untuk memperbaiki keadaan perusahaan. 

Walaupun gaya kepemimpinan job centered hanya memikirkan pelaksanaan tugas 

tetapi akan membuat karyawan semakin mengerti tentang tanggung jawab, 

kedisiplinan dan mampu bekerjasama dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

bawahan yang selalu dituntut kepatuhannya. 

Selain kepemimpinan yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, 

motivasi juga merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan dalam pencapaian 

kinerja karyawan. Kartono (1986) motivasi adalah sebagai berikut, alasan, dasar, 

pikiran dasar, dorongan bagi seseorang untuk berbuat atau ide pokok yang selalu 

berpengaruh besar.  

Sasta (dalam Aninda, 2005) menyatakan bahwa motivasi merupakan 

keinginan individu yang diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan untuk 

menimbulkan motivasi kerja karyawan perlu adanya faktor faktor tantangan yang 

terkandung dalam pekerjaannya, karyawan akan cepat merasa bosan, tidak 

bergairah dan malas-malasan bekerja. Sebaliknya bila karyawan memahami dan 

memiliki tujuan maka di harapkan karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi. 

Karyawan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan selalu berusaha 

melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dan termotivasi untuk 

melakukan yang terbaik bagi dirinya maupun perusahaan tempat individu bekerja 

yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan kinerja karyawan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kuat lemahnya motivasi kerja ikut menentukan kualitas 

maupun kuantitas kinerja karyawan.Hal ini menunjukkan bahwa kuat lemahnya 

motivasi kerja ikut menentukan kualitas maupun kuantitas kinerja karyawan. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 

job centerd merupakan motivator bagi karyawan untuk mampu berperilaku dan 

bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan organisasi sehingga tujuan 

organisasi bisa dapat tercapai. Berhasil tidaknya gaya kepemimpinan job centered 

sebagai motivator bergantung bagaimana personel mempersepsikan gaya 

kepemimpinan tersebut. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi seseorang seperti faktor psikologis, faktor keluarga dan 

faktor kebudayaan dan lingkungan. 

 

D.  Hipotesis 

 Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah penelitian yang 

sebenarnya dapat diuji secara empiris. Berdasarkan teori-teori yang telah 

dipaparkan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah  

1. Hipotesis Mayor 

Ada hubungan antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan job centered dan 

motivasi kerja dengan kinerja karyawan. 

2. Hipotesis Minor 

a. Ada hubungan positif antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan job 

centered dengan kinerja karyawan. Artinya semakin tinggi persepsi 

kepemimpinan job centered maka semakin tinggi kinerja karyawan, dan 

sebaliknya semakin rendah rendah persepsi gaya kepemimpinan job 

centered maka semakin rendah kinerja karyawan.  
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b. Ada hubungan positif antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. 

Artinya semakin tinggi motivasi kerja karyawan maka semakin tinggi 

kinerja yang dicapai karyawan, dan sebaliknya semakin kerja motivasi 

kerja karyawan maka semakin rendah pula kinerja karyawan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Identifikasi Variabel Penelitian 

 Sebelum pengambilan data dilakukan, suatu penelitian perlu ditentukan 

variablel-variabel penelitian untuk menentukan desain penelitian yang akan 

dicapai. Menurut Sugiyono (1999) pada dasarnya variabel penelitian adalah 

sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik 

kesimpulannya. Variabel penelitian yang digunakan adalah: 

Variabel bebas         : 1. Persepsi Terhadap Gaya Kepemimpinan job centered 

                                   2. Motivasi kerja 

Variabel tergantung : Kinerja karyawan 

  

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan pada sifat-sifat 

yang diamati (Suryabrata, 1991).  

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai  

berikut: 

1. Persepsi terhadap Gaya Kepemimpinan  Job Centered 

Adalah proses kognisi karyawan menilai, mengevaluasi, dan menafsirkan 

perilaku atasan terhadap gaya kepemimpinan job centered yang diterapkan oleh 

perusahaan. Skor persepsi terhadap kepemimpinan job centered diungkap dengan 
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menggunakan skala yang disusun berdasarkan aspek-aspek yang diuraikan oleh 

Wahjosumidjo (Amalia, 2002) yaitu petunjuk, pengawasan, standar kerja, kritik, 

dan limitasi.  Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin positif 

persepsi terhadap gaya kepemimpinan yang berorientasi terhadap tugas. Semakin 

rendah skor yang diperoleh menunjukkan semakin negatif persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. 

 
2. Motivasi kerja 

Motivasi kerja  merupakan dorongan yang timbul pada diri individu untuk 

berperilaku dalam mencapai tujuaan yang ditentukan, untuk mengukur motivasi 

kerja  digunakan angket motivasi kerja yang disusun berdasarkan derajad respon 

subjek, terhadap aspek-aspek motivasi kerja yang dikemukakan oleh Munandar 

(2001) yaitu kepercayaan diri yang tinggi, daya tahan terhadap tekanan-tekanan 

yang timbul, bertanggung jawab dan menyukai tanggung jawab yang sesuai 

dengan kemampuan. Semakin tinggi skor yang diterima oleh subjek semakin 

tinggi motivasi kerja subjek dan semakin rendah skor yang diterima oleh subjek 

maka semakin rendah pula motivasi kerja subjek.  

 
3. Kinerja Karyawan 

Albanese (1981) mengatakan bahwa kinerja seorang karyawan 

ditunjukkan dalam bentuk prilaku yang diungkap pada pelaksanaan tugas-tugas 

yang diberikan, termasuk didalamnya berkaitan dengan aspek sosialisasi, 

pelatihan, motivasi dan minat-minat individual. 
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Kinerja karyawan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

kemampuan karyawan bagian staf kantor bagian administrasi dalam mencapai 

standar minimal kerja yang telah ditetapkan oleh divisi atau departemen. Aspek-

aspek kinerja yang akan dinilai antara lain: produktivitas, keandalan, pengetahuan 

jabatan, ketepatan, jumlah kesalahan dalam melaksanakan tugas, waktu yang 

digunakan dalam menyelesaikan tugas, ketidaktergantungan, disiplin dan 

kemampuan. 

 

C.  Subjek penelitian  

Penentuan populasi merupakan langkah pertama yang perlu diperhatikan 

dalam melakukan suatu penelitian. Populasi menurut Hadi (1993) merupakan 

sejumlah individu yang memiliki minimal satu sifat yang sama. Sebelum 

penelitian dilakukan, maka ditentukan dulu luas atau batas-batas yang akan 

diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan/karyawati Perum Perhutani 

KPH Gundih, Grobogan.  

Sampel merupakan wakil atau sampel yang dikenai prilaku untuk diambil 

kesimpulan. Kesimpulan dari sampel terhadap populasi dapat dicapai apabila 

didapat sampel yang presentatif yaitu sampel yang benar-benar mencerminkan 

populasinya, (Suryabrata 1991). Hal ini sejalan dengan pendapat Hadi (1993) 

yang menjelaskan bahwa sampel paling sedikit mempunyai satu sifat sama dengan 

populasinya. Jenis sampel yang digunakan adalah purposive sampel yaitu sampel 
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yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. Ciri-ciri sampel dalam penelitian ini adalah: 

a. Karyawan/karyawati tetap dan telah berkerja sekurang-kurangnya 5 tahun 

Karyawan/karyawati yang telah bekerja 5 tahun telah dapat mengetahui 

dengan baik proses kerja yang harus dilakukan. 

b. Bekerja di bagian staf kantor bagian administrasi 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

porpusive non random sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi yang 

terdiri dari sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu 

telah ditetapkan sebelumnya dan tidak semua anggota populasi memiliki 

kesempatan yang sama untuk dapat dipilih menjadi sampel penelitian.. Sampel 

dalam penelitian ini adalah karyawan/karyawati Perum Perhutani KPH Ngundih, 

Grobogan. 

 

D. Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Menurut Hadi (2000), baik buruknya penelitian sebagian tergantung 

kepada teknik-teknik pengumpulan data. (Suryabrata, 1991) menyatakan bahwa 

kualitas data ditentukan oleh kualitas dalam pengambilan data atau alat 

pengukurnya, 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan datanya ada 2 yaitu 

dokumentasi dan skala, sedangkan alat pengumpulan datanya dengan menganakan 

skala, adapun skala yang digunakan adalah skala persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan job centered dengan empat pilihan jawaban dan skala motiasi kerja 
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dengan empat pilihan jawaban sedangkan dokumentasi adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk pengambilan data untuk kinerja 

karyawan dalam periode tertentu dalam hal ini peneliti tidak perlu lagi 

mengumpulkan data, karena data sudah ada pada pada dokumentasi perusahaan 

dan peneliti tinggal mencatatnya.  

a. Skala Persepsi terhadap Gaya Kepemimpinan job centered 

Skala persepsi terhadap gaya kepemimpinan job centered ini     

dimaksudkan untuk mengungkap bagaimana dan sejauhmana pandangan atau 

persepsi karyawan terhadap gaya kepemimpinan job centered. Skala persepsi 

terhadap gaya kepemimpinan job centered yang digunakan dalam penelitian ini 

berdasarkan orientasi gaya kepemimpinan menurut Wahjosumidjo (dalam Amalia, 

2002) Adapun aspek yang diungkapkan adalah Job Centered (petunjuk, 

pengawasan, standarisasi, kritik, limitasi)  

Skala ini merupakan skala yang bersifat tertutup dan langsung. Tertutup 

maksudnya adalah subyek hanya memilih salah satu diantara empat alternatif 

jawaban yang telah disediakan dengan cara memberi tanda silang pada jawaban 

yang dipilihnya. Langsung maksudnya adalah skala ini langsung diberikan kepada 

subyek yang bersangkutan atau yang diteliti (Hadi, 1993). 

Pada prinsipnya ketiga variabel di atas menggunakan skala Likert sebagai 

alat pengukurannya. Adapun alasan penyusunan butir pernyataan berdasarkan 

skala Likert yang telah dimodifikasi adalah untuk menghilangkan pilihan ragu-

ragu atau kecenderungan pemilihan jawaban di tengah (central tendency effect) 

sehingga responden akan memilih jawaban yang lebih pasti sesuai dengan kondisi 

subyek atau responden (Hadi, 1993). 
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Skala ini terdiri dari beberapa aspek yang disajikan dalam pernyataan 

Favorabel dan Unfavorabel, yang harus direspon oleh subyek dengan 4 alternatif 

jawaban yaitu: SS, S, TS dan STS. 

Pernyataan Favorable Unfavorable 
Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 4 
Tidak Sesuai (TS) 2 3 
Sesuai (S) 3 2 
Sangat Sesuai 4 1 

    

b. Skala Motivasi Kerja 

Pengukuran motivasi kerja dalam penelitian ini menggunakan skala 

motivasi kerja dengan aspek aspek motivasi kerja berdasarkan teori Munandar 

(2001) yang menjelaskan tentang aspek-aspek motivasi kerja karyawan ada 5 

yaitu: kedisiplinan, imajinasi, kepercayaan diri, daya tahan terhadap tekanan, 

tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan  

Dengan melihat skala motivasi kerja dapat diketahui bahwa semakin 

tinggi skor skala maka semakin tinggi motivasi kerja karyawan, begitu juga 

sebaliknya, semakin rendah skor skala maka semakin rendah motivasi kerja 

karyawan.  

Skor skala bergerak dari 1 sampai 4 dengan rincian sebagai berikut: 

Pernyataan Favorable Unfavorable 
Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 4 
Tidak Sesuai (TS) 2 3 
Sesuai (S) 3 2 
Sangat Sesuai 4 1 
    

c. Dokumentasi 

Selain menggunakan skala penulis juga menggunakan data dokumentasi 

untuk mengetahui nilai kinerja karyawan, serta untuk mendapatkan informasi 
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tentang data dan profil perusahaan secara umum. Menurut Hadi (1993), metode 

dokumentasi adalah laporan tetulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari 

penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan dikerjakan dengan sengaja 

untuk menyimpan keterangan mengenai peristiwa tersebut. Alasan digunakannya 

metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah dapat menghemat waktu, tenaga 

dan biaya yang digunakan kerena data yang diinginkan sudah tercantum dalam 

data perusahaan. 

 

E. Validitas dan Reliabilitas 

 Validitas dan reliabilitas merupakan dua hal yang penting dan sangat 

berperan dalam menentukan kualitas suatu alat ukur, sedangkan kualitas alat ukur 

tersebut sangat menentukan kualitas suatu penelitian. Agar daat-data yang 

didapatkan benar-benar mencerminkan keadaan yang sesungguhnya dari masalah 

yang diteliti, maka suatu alat ukur sebelum digunakan harus diketahui validitas 

dan reliabilitasnya terlebih dahulu. 

1.   Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya 

(Azwar, 1992). (Suryabrata, 1991) mengatakan, bahwa suatu alat ukur dinyatakan 

valid apabila alat ukur tersebut mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. 

Prinsip validitas ini menurut Hadi (1993) ada dua, yaitu ketelitian dan kejituan. 

Suatu alat dikatakan teliti bila alat tersebut dapat menunjukkan status atau 

keadaan gejala dan dapat menunjukkan bagi siapa alat tersebut dimaksudkan, 
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sedangkan suatu alat dikatakan jitu bila alat tersebut dapat menunjukkan dengan 

tepat gejala atau sebagian gejala yang hendak diukur. 

Dalam penelitian ini validitas alat ukur dicari dengan menggunakan 

kriteria dalam dengan cara menguji korelasi antara skor aitem dengan skor total. 

Adapun teknik yang digunakan adalah korelasi Product Moment dari Pearson 

yang rumusnya adalah:    
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Keterangan: 

xyr    : koefisien korelasi product moment 

∑ x  : jumlah skor tiap-tiap aitem 

∑ y  : jumlah skor total aitem 

∑ xy  : jumlah hasil kali antara skor tiap aitem dengan skor total 

N  : jumlah subjek 

Untuk menghindari terjadinya kelebihan bobot dalam perhitungan maka 

perlu dikoreksi dengan menggunakan rumusan Part Whole dari Guilford (Ancok, 

1989). Rumusnya adalah: 
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Keterangan: 

xyr  : koefisien korelasi sebelum dikoreksi 

btr  : koefisien korelasi setelah dikoreksi 

xSD  : standart deviasi skor aitem 

ySD  : standart deviasi skor total  
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2. Reliabilitas 

Reliabilitas alat ukur adalah merupakan konsistensi hasil pengukuran oleh 

alat ukur terhadap subjek yang sama dalam waktu penyajian yang berbeda 

(Azwar, 1997). Dan lebih jelasnya Azwar menegaskan bahwa reliabilitas adalah 

sejauh mana alat ukur tersebut dapat memberikan hasil yang relatif sama apabila 

dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama. 

Hadi (1993) menyebutkan bahwa keandalan suatu alat ukur menunjukkan 

hasil pengukuran yang sama sekiranya alat tersebut digunakan oleh orang yang 

berbeda pada waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Sehingga keandalan alat 

ukur teruji jika hasil pengukurannya tetap atau stabil. 

Untuk mencari reliabilitas dalam penelitian ini digunakan pendekatan 

Analisis Varians dari Hoyt. Azwar (1997) menyatakan, kelebihan analisis varians 

dari Hoyt ini dapat digunakan untuk semua jenis alat ukur untuk aitem dikotomi 

maupun non dikotomi, speed test dan power test, jumlah aitem tidak harus genap. 

Adapun rumus teknik Analisis Varians tersebut adalah sebagai berikut: 

2

2

1
s

e
xx

S

S
r −=  

Keterangan: 
rxx’ = Besaran reliabilitas 
Se

2 = Varians error 
Ss

2 = Varians subjek 
 

F.  Metode Analisis Data 

 Suryabrata (1991) menjelaskan, bahwa model analisis statistik yang 

digunakan harus sesuai dengan rancangan penelitiannya. Dalam hal ini ditentukan 
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oleh hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Statistik dalam pengertian 

metodologi berarti cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan, 

menyusun, menyajikan dan menganalisis data penyelidikan yang berupa angka-

angka. Lebih jauh daripada itu, statistik diharapkan dapat menyediakan dasar-

dasar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengambil keputusan. 

 Adapun pertimbangan penulis menggunakan metode tersebut karena: 

metode statistik bersifat objektif, metode statistik semakin bersifat universal. 

Bahwa makin hari kecenderungan melakukan kuantifikasi dalam penelitian 

semakin besar, dengan demikian peran statistik dalam penelitian juga semakin 

besar. Di samping itu, statistik mempunyai kerangka penelitian lengkap dengan 

metode teoritis, hipotesis, alat pengumpul data, rancangan penelitian, dan teknik 

penentuan sampel sehingga analisis data dapat dilakukan.    

 Peneliti dalam penelitian ini ingin mengetahui hubungan antara persepsi 

terhadap gaya kepemimpinan job centered dan motivasi kerja dengan kinerja 

karyawan, maka teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Dua 

Prediktor dengan pertimbangan:  

1. Analisis regresi termasuk model analisis yang sangat luwes dan kuat, karena 

dapat mengkorelasikan sejumlah besar ubahan bebas atau prediktor dengan 

ubahan tergantung atau kriterium. 

2. Analisis regresi dapat memberi dasar-dasar yang kuat untuk keperluan 

estimasi prediksi atau perkiraan. 

3. Analisis regresi dapat menampung bermacam-macam ubahan yang berbeda-

beda satuan ukurnya (Hadi, 2000). 
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Dengan rumus sebagai berikut:  

 
∑

∑∑ +
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Keterangan: 

)2,1(yR  = koefisien korelasi antara kinerja karyawan dengan persepsi terhadap 

gaya kepemimpinan job centered dan motivasi kerja 

1a  = koefisien prediktor persepsi terhadap gaya kepemimpinan job centered 

2a  = koefisien prediktor motivasi kerja 

yx∑ 1  = jumlah hasil kali antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan job 

centered dengan kinerja karyawan 

∑ yx2  = jumlah hasil kali antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan 

∑ 2y  = jumlah kuadrat kinerja karyawan 

 Adapun syarat-syarat dalam menggunakan Analisis Regresi Dua Prediktor 

adalah:  

1. Sebaran data penelitian memenuhi distribusi normal. 

2. Data antara variabel bebas dan variabel tergantung memiliki korelasi yang 

linier. 

3. Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel tergantung 

yang berbentuk interval (Hadi, 2000). 
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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A.  Persiapan Penelitian  

1.  Orientasi Kancah Penelitian 

Persiapan penelitian diawali dengan menentukan lokasi yang akan 

dijadikan tempat penelitian. Adapun lokasi yang akhirnya dipilih adalah 

karyawan/karyawati Perum Perhutani KPH Gundih Grobogan. Perum Perhutani 

adalah Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah naungan Departemen 

Kehutanan dan Perkebunan, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 

Tahun 1972, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1978 

seterusnya keberadaan dan usaha-usahanya ditetapkan kembali berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1986 dan terakhir adalah Peraturan 

Pemerintah No. 30 Tahun 2003 berikut peraturan perundang-undangan lainnya 

yang berlaku. 

Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberi tugas 

dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan 

dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sifat usahanya merupakan dua faset 

misi sebagaiman lazimnya sebuah perusahaan umum, yakni mengusahakan 

pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan 

berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 

 Pada menyelenggarakan pengusahaan hutan dan usaha lainnya Perum 

Perhutani berkewajiban menyelenggarakan usaha-usaha di bidang kehutanan 
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untuk memproduksi barang dan jasa bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat 

hidup orang banyak dengan harus mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi, 

kelestarian serta harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

kepentingan negara. Disamping itu turut aktif pula melaksanakan kebijakan dan 

program pemerintah di bidang ekonomi serta pembangunan pada umumnya. 

Visi 

Menjadi Pengelola Hutan Tropis Terbaik di Dunia 

Misi 

Mengelola hutan tropis dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari Bersama 

Masyarakat. 

a. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai sumber daya hutan. 

b. Mengoptimalkan manfaat hasil hutan kayu, non kayu dan jasa 

lingkungan serta potensi lainnya, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan 

keuntungan perusahaan serta kesejahteraan masyarakat (sekitar hutan). 

c. Membangun sumberdaya manusia perusahaan yang bersih, berwibawa 

dan profesional. 

d. Mendukung dan berperan serta dalam pembangunan wilayah dan 

perekonomian nasional. 

Adapun pertimbangan penulis untuk melaksanakan penelitian Perum 

Perhutani KPH Gundih, antara lain :  

a. Di tempat tersebut belum pernah diadakan penelitian yang serupa dengan 

tema peneliti, sehingga belum diketahui secara empiris bagaimana keterkaitan 

variabel persepsi terhadap gaya kepemimpinan  job centered, motivasi kerja, dan 

kinerja karyawan. 
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b. Secara operasional Direktur Perum Perhutani KPH Gundih memberi ijin 

dan kemudahan bagi penulis untuk melakukan penelitian. 

c. Karyawan tempat tersebut di Perum Perhutani KPH Gundih berasal dari 

berbagai daerah. 

Hingga saat ini Perum Perhutani KPH Gundih memiliki karyawan 

sebanyak 160 orang yang terdiri dari : 

Staf kantor      :  120 orang 

a.  Laki-laki      :    99 orang 

b.  Perempuan     :    21 orang 

Keamanan     :    31 orang 

Kepala Kelompok    :      9 orang 

 
2.  Persiapan alat pengumpul data  

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala  

persepsi terhadap gaya kepemimpinan  job centered, skala motivasi kerja dan 

dokumentasi.  

a. Skala persepsi terhadap gaya kepemimpinan job centered. Skala 

persepsi terhadap gaya kepemimpinan job centered dalam penelitian ini disusun 

oleh peneliti berdasarkan aspek-aspek persepsi terhadap gaya kepemimpinan job 

centered yang disusun oleh Wahjosumidjo (Amalia, 2002) meliputi aspek-aspek: 

Memberi petunjuk sejelas-jelasnya, Memberi pengawasan secara rutin, 

Menetapkan standar kerja yang jelas, Memberi kritik dan koreksi terhadap 

penilaian kerja karyawan, Menetapkan batas waktu pelaksanaan tugas. 

Jumlah aitem skala sebanyak 40 butir, terdiri dari 20 aitem favourable dan 

20 aitem unfavourable. Skala  persepsi terhadap gaya kepemimpinan  job centered 
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terdiri 4 pilihan jawaban yaitu: sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS) 

dan sangat tidak sesuai (STS). Penilaian aitem favourable bergerak dari skor 4 

(sangat sesuai), 3 (sesuai), 2 (tidak sesuai), 1 (sangat tidak sesuai). Sedangkan 

penilaian aitem unfavourable bergerak dari skor 1 (sangat sesuai), 2 (sesuai), 3 

(tidak sesuai), 4 (sangat tidak sesuai).  Susunan aitem skala persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan  job centered sebelum penelitian dapat dilihat pada tabel 1 

Tabel 1 
Susunan Aitem Skala Persepsi Terhadap Gaya Kepemimpinan 

 Job Centered Sebelum Uji Coba 
 

Nomor Aitem 
No. Aspek 

Favourable Unfavourable 
Jumlah 

1 Memberi petunjuk sejelas-
jelasnya 

1, 3,5,7 9,11,13,15 8 

2 Memberi pengawasan secara 
rutin 

17,19,21,23 25,27,29,31 8 

3 Menetapkan standart kerja yang 
jelas 

33,35,37,39 2,4,6,8 8 

4 Memberi kritik dan koreksi 
terhadap penilaian kerja 
karyawan 

10,12,14,16 18,20,22,24 8 

5 Menetapkan batas waktu 
pelaksanaan tugas 

26,28,30,32 34,36,38,40 8 

Jumlah 20 20 40 
 

b.  Skala motivasi kerja. Skala motivasi kerja dalam penelitian ini 

disusun berdasarkan aspek-aspek motivasi kerja yang dikemukakan oleh 

Munandar (2001) meliputi: kedisiplinan, imajinasi yang tinggi, daya kombinasi 

inovasi, kepercayaan diri, daya tahan terhadap tekanan, tanggung jawab dalam 

menyelesaikan masalah.  
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Jumlah aitem skala sebanyak 40 butir, terdiri dari 20 aitem favourable dan 

20 aitem unfavourable. Skala ini terdiri 4 pilihan jawaban yaitu: sangat sesuai 

(SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS) dan sangat tidak sesuai (STS). Penilaian aitem 

favourable bergerak dari skor 4 (sangat sesuai), 3 (sesuai), 2 (tidak sesuai), 1 

(sangat tidak sesuai). Sedangkan penilaian aitem unfavourable bergerak dari skor 

1 (sangat sesuai), 2 (sesuai), 3 (tidak sesuai), 4 (sangat tidak sesuai).   

Susunan aitem skala motivasi kerja sebelum penelitian dapat dilihat pada 

tabel 2. 

Tabel 2 
Blue Print Skala Motivasi Kerja  

Sebelum Uji Coba 
 

Nomor Aitem 
No. Aspek 

Favourable Unfavourable 
Jumlah 

1 Kedisiplinan 1, 3,5,7 9,11,13,15 8 

2 Imajinasi yang tinggi,  daya 

kombinasi inovasi 

17,19,21,23 25,27,29,31 8 

3 Kepercayaan diri 33,35,37,39 2,4,6,8 8 

4 Daya tahan terhadap 

tekanan 

10,12,14,16 18,20,22,24 8 

5 Tanggung jawab dalam 

menyelesaikan masalah 

26,28,30,32 34,36,38,40 8 

 Jumlah 20 20 40 

 

c. Dokumentasi. Penelitian ini dalam pengumpulan datanya juga 

menggunakan data dokumentasi untuk mengetahui nilai kinerja karyawan, serta 

untuk mendapatkan informasi tentang data dan profil instansi yang dijadikan 

sebagai tempat penelitian. Menurut Hadi (1993), metode dokumentasi adalah 

laporan tetulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan 
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pemikiran terhadap peristiwa itu dan dikerjakan dengan sengaja untuk menyimpan 

keterangan mengenai peristiwa tersebut. Alasan digunakannya metode 

dokumentasi dalam penelitian ini adalah dapat menghemat waktu, tenaga dan 

biaya yang digunakan kerena data yang diinginkan sudah tercantum dalam data 

perusahaan. 

 

3.  Pelaksanaan uji coba  

Uji coba alat ukur dilakukan setelah alat ukur yang akan dipergunakan 

telah siap. Uji coba alat ukur dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2007. Subjek 

untuk uji coba adalah karyawan/karyawati Perum Perhutani KPH Gundih yang 

berjumlah 40 orang. Adapun alat ukur yang diujicobakan adalah skala persepsi 

terhadap gaya kepemimpinan  job centered dan  skala motivasi kerja. 

Dari 40 subjek yang dibagikan skala, semuanya terkumpul kembali dan 

memenuhi syarat untuk diskor dan dianalisis. Data inilah yang dipergunakan 

untuk menghitung validitas dan reliabilitas dari alat ukur tersebut. 

 

4.   Perhitungan validitas dan reliabilitas  

Perhitungan mengenai validitas dan reliabilitas alat ukur yang dipakai 

dalam penelitian ini menggunakan program Seri Program Statistik (SPS-2000). 

Menu yang digunakan yaitu: Items analysis-validity. 

Parameter indeks daya beda atau kesahihan aitem diperoleh melalui 

korelasi antara skor masing-masing aitem  dengan skor total, sehingga dapat 

ditentukan aitem layak dan yang tidak layak untuk dimasukkan dalam skala 
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penelitian. Seleksi atau dasar pengambilan keputusan aitem yang valid dengan 

cara membandingkan nilai hasil korelasi part whole (rbt) dengan taraf signifikansi 

5%. Jika nilai rbt pada hasil analisis positif atau p < 0,05 maka aitem dikatakan 

valid, sebaliknya jika nilai rbt pada hasil analisis negatif atau p >  0,05 maka aitem 

tidak valid. 

a. Skala persepsi terhadap gaya kepemimpinan  job centered. Uji 

validitas dari 40 aitem yang diujicobakan terdapat 36 aitem yang valid dan 4 aitem 

yang gugur yaitu nomor 6,10,18,30. Aitem yang valid mempunyai koefisien 

validitas (rbt) bergerak dari 0,446 sampai 0,854 dengan p < 0,05 dan  koefisien  

reliabilitas (rtt) sebesar 0,967. Susunan aitem skala persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan  job centered yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3 
Susunan Aitem Skala Persepsi Terhadap Gaya Kepemimpinan   

Job Centered yang Valid dan Gugur Setelah Penelitian 
 

Nomor Aitem 
Favourable Unfavourable Aspek 

Valid Gugur Valid Gugur 
Jml. 

Memberi petunjuk sejelas-
jelasnya 

1,3,5,7  9,11,13,15  8 

Memberi pengawasan secara 
rutin 

17,19,21,23  25,27,29,31  8 

Menetapkan standart kerja 
yang jelas 

33,35,37,39  2,4,8 6 8 

Memberi kritik dan koreksi 
terhadap penilaian kerja 
karyawan 

12,14,16 10 20,22,24 18 8 

Menetapkan batas waktu 
pelaksanaan tugas 

26,28,32 30 34,36,38,40  8 

18 2 18 2  

Jumlah 
20 20 

40 
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b. Skala motivasi kerja. Uji validitas dari 40 aitem yang diujicobakan 

terdapat 37 aitem yang valid dan 3 aitem yang gugur yaitu nomor 4,9,24. Aitem 

yang valid mempunyai koefisien validitas (rbt) bergerak dari 0,350 sampai 0,857 

dengan p < 0,05 dan  koefisien  reliabilitas  (rtt) sebesar 0,961. Susunan aitem 

skala persepsi terhadap gaya kepemimpinan  job centered yang valid dan gugur 

dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4 
Susunan Aitem Skala Motivasi Kerja yang Valid dan Gugur  

Setelah Penelitian 
 

Nomor Aitem 
Favourable Unfavourable Aspek 

Valid Gugur Valid Gugur 
Jml. 

Kedisiplinan 1,3,5,7  11,13,15 9 8 
Imajinasi yang tinggi,  daya 
kombinasi inovasi 

17,19,21,23  25,27,29,31  8 

Kepercayaan diri 33,35,37,39  2,6,8 4 8 
Daya tahan terhadap tekanan 10,12,14,16  18,20,22 24 8 
Tanggung jawab dalam 
menyelesaikan masalah 

26,28,30,32  34,36,38,40  8 

20 - 17 3  

Jumlah 
20 20 

40 

 

5. Penyusunan alat ukur untuk penelitian 

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, langkah selanjutnya butir-

butir aitem yang sahih dipergunakan untuk mengambil data penelitian, sedangkan 

butir-butir yang gugur tidak diikutsertakan dalam pengambilan data penelitian 

karena tidak memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.  Adapun distribusi ulang 

skala untuk penelitian dapat dilihat pada tabel 5, 6. 
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Tabel 5 
Susunan Aitem Skala Persepsi Terhadap Gaya Kepemimpinan  Job Centered  

untuk penelitian dengan nomor urut baru 
 

 

Nomor aitem 
Aspek 

Favourable Unfavourable 
Total 

Memberi petunjuk sejelas-jelasnya 1(1),3(3),5(5), 
7(6) 

9(8),11(9), 
13(11),15(13) 

8 

Memberi pengawasan secara rutin 17(15),19(16), 
21(18),23(20) 

25(22),27(24), 
29(26),31(27) 

8 

Menetapkan standart kerja yang 
jelas 

33(29),35(31), 
37(33),39(35) 

2(2),4(4),8(7) 7 

Memberi kritik dan koreksi 
terhadap penilaian kerja karyawan 

12(10),14(12), 
16(14) 

20(17),22(19), 
24(21) 

6 

Menetapkan batas waktu 
pelaksanaan tugas 

26(23),28(25), 
32(28) 

34(30),36(32), 
38(34),40(36) 

7 

Jumlah 18 18 36 

Keterangan : nomor dalam tanda kurung ( ) adalah nomor aitem baru untuk penelitian 
 

Tabel 6 
Susunan Aitem Skala Motivasi kerja 

untuk penelitian dengan nomor urut baru 
 

Nomor aitem 
Aspek 

Favourable Unfavourable 
Total 

Kedisiplinan 1(1),3(3),5(4), 
7(6) 

11(9),13(11), 
15(13) 

7 

Imajinasi yang tinggi,  daya 
kombinasi inovasi 

17(15),19(17), 
21(19),23(21) 

25(22),27(24), 
29(26),31(28) 

8 

Kepercayaan diri 33(30),35(32), 
37(34),39(36) 

2(2),6(5),8(7) 7 

Daya tahan terhadap tekanan 10(8),12(10), 
14(12),16(14) 

18(16),20(18), 
22(20) 

7 

Tanggung jawab dalam 
menyelesaikan masalah 

26(23),28(25), 
30(7),32(29) 

34(31),36(33), 
38(35),40(37) 

8 

Jumlah 20 17 37 

Keterangan : nomor dalam tanda kurung ( ) adalah nomor aitem baru untuk penelitian 
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B.  Pelaksanaan Penelitian 

1. Penentuan subjek penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan/karyawati Perum Perhutani 

KPH Gundih yang berjumlah 65 orang. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive non random sampling yaitu pengambilan sampel dari 

populasi yang terdiri dari sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-

sifat tertentu telah ditetapkan sebelumnya.Ciri-ciri tersebut adalah: a) 

Karyawan/karyawati tetap dan telah berkerja sekurang-kurangnya 5 tahun. 

Karyawan/karyawati yang telah bekerja 5 tahun telah dapat mengetahui dengan 

baik proses kerja yang harus dilakukan; b) Bekerja di bagian Administrasi 

 

2. Pengumpulan data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 5 

Desember 2007 di Perum Perhutani KPH Gundih. Pengumpulan data dilakukan 

dengan memberikan skala persepsi terhadap gaya kepemimpinan  job centered, 

motivasi kerja. Pengisian skala tidak secara langsung pada hari itu, tetapi dibawa 

pulang dan dikembalikan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati agar 

tidak mengganggu pekerjaan. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan 

skoring. 

 

3.  Pelaksanaan skoring 

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya melakukan skoring 

untuk keperluan analisis data. Skor aitem skala persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan job centered dan motivasi kerja bergerak dari 1 sampai 4. 
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Pemberian skor dilakukan berdasarkan jawaban subjek dan memperhatikan sifat 

aitem yaitu favourable dan unfavourable.  Sedangkan skor aitem kinerja sesuai 

dengan data dokumentasi dari perusahaan. 

 

C.   Analisis Data 

Perhitungan analisis data dilakukan setelah uji asumsi yang meliputi uji 

normalitas sebaran dan uji linieritas hubungan. Perhitungan analisis data 

dilakukan dengan bantuan komputer seri program statistik (SPS-2000) edisi 

Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, UGM, Yogyakarta, Indonesia, versi 

IBM/IN, hak cipta  2005.        

1.  Uji asumsi  

a. Uji normalitas sebaran. Uji normalitas sebaran bertujuan untuk 

mengetahui normal atau tidaknya penyebaran dari data variabel penelitian dalam 

populasi. Hasil uji normalitas sebaran dari variabel persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan  job centered nilai kai kuadrat sebesar 11,596 dengan p > 0,05, 

variabel motivasi kerja kai kuadrat 5,711 dengan p > 0,05 dan variabel kinerja 

karyawan diperoleh nilai kai kuadrat sebesar 2,385 dengan p > 0,05 ketiga 

variabel penelitian memiliki sebaran data  normal.   

b. Uji linieritas hubungan. Uji linieritas hubungan bertujuan untuk 

mengetahui linieritas hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. 

Variabel persepsi terhadap gaya kepemimpinan job centered dengan variabel 

kinerja karyawan mempunyai korelasi linier ditunjukkan nilai Fbeda sebesar 1,812 

dengan p > 0,05. Variabel motivasi kerja  dengan variabel kinerja karyawan 

mempunyai korelasi linier ditunjukkan nilai Fbeda sebesar 3,368 dengan p > 0,05. 
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2.  Uji hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, langkah selanjutnya adalah melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik analisis regresi 

dua prediktor. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien  korelasi R 

= 0,664, Fregresi = 24,443; p = 0,000  (p < 0,01). Hasil ini menunjukkan ada 

hubungan yang sangat signifikan antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan job 

centered dan motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Dengan demikian variabel 

persepsi terhadap gaya kepemimpinan job centered dan motivasi kerja dapat 

digunakan sebagai prediktor (variabel bebas) untuk memprediksikan kinerja 

karyawan. 

Hasil analisis korelasi rpar-x1y sebesar 0,485 dengan p = 0,000 (p < 0,01), 

berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan job centered dengan kinerja karyawan. Semakin tinggi persepsi 

terhadap gaya kepemimpinan  job centered maka semakin tinggi kinerja 

karyawan.  

Hasil analisis korelasi rpar-x2y sebesar 0,329 dengan p = 0,003 (p < 0,01) 

berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara motivasi kerja dengan 

kinerja karyawan. Semakin tinggi motivasi kerja  maka semakin tinggi kinerja 

karyawan.  

 

3.  Sumbangan efektif 

Peranan atau sumbangan efektif persepsi terhadap gaya kepemimpinan job 

centered terhadap kinerja karyawan sebesar 37,305% dan sumbangan efektif 
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motivasi kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 6,782%. Total sumbangan 

efektif sebesar 44,087% yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinan (R2) 

sebesar 0,441. Hal ini berarti masih terdapat 55,913% faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kinerja karyawan di luar variabel persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan job centered dan motivasi kerja misalnya lingkungan sosial, masa 

kerja, lingkungan pergaulan. 

 

4.  Kategorisasi 

Berdasarkan hasil analisis diketahui rerata empirik persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan job centered pada subjek penelitian tergolong sedang ditunjukkan 

oleh rerata empirik sebesar 103,923 dan rerata hipotetik sebesar 90. Motivasi kerja 

pada subjek penelitian tergolong sedang, yang ditunjukkan oleh rerata empirik 

sebesar 102,923 dan rerata hipotetik sebesar 92,5.  

 

D.  Pembahasan 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien  korelasi R = 

0,664, Fregresi = 24,443; p = 0,000  (p < 0,01). Hasil ini menunjukkan ada 

hubungan yang sangat signifikan antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan job 

centered dan motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Dengan demikian variabel 

persepsi terhadap gaya kepemimpinan job centered dan motivasi kerja dapat 

digunakan sebagai prediktor (variabel bebas) untuk memprediksikan kinerja 

karyawan. 



 

 

53 

Hasil analisis korelasi rpar-x1y sebesar 0,485 dengan p = 0,000 (p < 0,01), 

berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan job centered dengan kinerja karyawan. Semakin tinggi persepsi 

terhadap gaya kepemimpinan job centered maka semakin tinggi kinerja karyawan.  

Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Gito 

Sudarmo dan Sudita (dalam Amalia, 2002),  yaitu  kepemimpinan merupakan 

suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk mencapai 

tujuan dalam situasi tertentu. Dalam hal ini persepsi seseorang terhadap berbagai 

gaya kepemimpinan yang ditawarkan organisasi sangat mempengaruhi 

produktivitas atau kinerja seseorang 

Kepemimpinan yang efektif harus selalu memberikan pengarahan yang 

ketat terhadap usaha-usaha semua pekerja dalam mencapai tujuan-tujuan 

oraganisasi. Tanpa kepemimpinan hubungan antara tujuan perseorangan dan 

tujuan organisasi mungkin menjadi renggang (lemah). Keadaan ini menimbulkan 

situasi dimana perseorangan bekerja untuk mencapai tujuan pribadinya, sementara 

itu keseluruhan organisasi menjadi tidak efisien dalam pencapaian sasaran-

sasarannya. Davis (Hakim, 2004) mengatakan bahwa tanpa kepemimpinan suatu 

organisasi adalah kumpulan orang-orang dan mesin-mesin yang tidak teratur 

(kacau balau). Ditambahkan oleh Rivai (2003)  keberhasilan seorang pemimpin 

dalam mengefektifkan karyawan sangat tergantung pada perilakunya dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan di dalam strategi kepemimpinannya. 

Gaya kepemimpinan job centered tampak dari cara atasan memerintah, 

memberikan tugas, mengarahkan, menegakkan disiplin dan memberi sanksi bagi 
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karyawan yang lalai dalam bekerja (Rivai, 2003). Dengan diterapkannya gaya 

kepemimpinan job centered maka karyawan akan lebih dapat bertanggung jawab, 

meningkatkan kedisiplinan hingga cepat dalam mencapai tujuan perusahaan.  

Kesuksesan ataupun kegagalan yang dialami organisasi sebagian besar 

ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-orang yang 

diserahi tugas untuk memimpin dalam organisasi yang bersangkutan. Sesuai 

dengan pendapat yang dikemukakan Suwandi (Suranta, 2002)  bahwa keberadaan 

pemimpin dalam perusahaan adalah sangat penting karena ia memiliki peranan 

yang sangat strategis dalam mencapai tujuan perusahaan. Kepemimpinan 

merupakan tulang punggung pengembangan organisasi karena tanpa 

kepemimpinan yang baik akan sulit untuk mencapai tujuan organisasi. 

Hasil analisis korelasi rpar-x2y sebesar 0,329 dengan p = 0,003 (p < 0,01) 

berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara motivasi kerja dengan 

kinerja karyawan. Semakin tinggi motivasi kerja  maka semakin tinggi kinerja 

karyawan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat lemahnya motivasi kerja 

juga ikut menentukan kuantitas dan kualitas kinerja karyawan, seperti pendapat 

Anoraga (2000) yang menyatakan bahwa besar kecilnya motivasi ikut 

menentukan kualitas maupun kuantitas kinerja karyawan. Oleh karena karyawan 

yang mempunyai motivasi kerja tinggi akan selalu berusaha melaksanakan 

pekerjaannya dengan penuh tanggungjawab dan termotivasi untuk terus 

melakukan yang terbaik bagi diri maupun perusahaan tempat individu bekerja 

yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan kinerja karyawan. Hal ini 
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menunjukkan bahwa kuat lemahnya motivasi kerja ikut menentukan kualitas 

maupun kuantitas kinerja karyawan.  

Kinerja merupakan hal yang terpenting bagi kelangsungan hidup 

perusahaan, karena secara tidak langsung berkembangnya perusahaan tidak lepas 

dari berbagai faktor. Menurut Davis (dalam Mangkunegara, 2004) faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja salah satunya yaitu motivasi kerja. Motivasi 

diartikan suatu sikap (attitude) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja 

(situation) di lingkungan organisasinya. Mereka bersikap positif (pro) terhadap 

situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya, jika 

mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan 

motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud antara lain hubungan 

kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja 

dan kondisi kerja. 

Karyawan yang mempunyai motivasi kerja tinggi akan selalu berusaha 

melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggungjawab dan termotivasi untuk 

terus melakukan yang terbaik bagi diri maupun perusahaan tempat individu 

bekerja yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan performansi kerja 

karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa kuat lemahnya motivasi kerja ikut 

menentukan kualitas maupun kuantitas performansi kerja karyawan. 

Motivasi kerja tidak dapat tumbuh dengan sendirinya, tanpa adanya upaya 

untuk menumbuhkan. Untuk menumbuhkan motivasi kerja dibutuhkan kondisi 

yang sehat yaitu kondisi dimana kebutuhan-kebutuhan karyawan dapat terpenuhi 

baik kebutuhan fisiologis maupun kebutuhan psikologis Anoraga (1992)  
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mengemukakan motivasi kinerja karyawan dapat ditimbulkan dengan adanya 

pemahaman tentang tujuan yang terkandung atau yang harus dicapai dalam 

pekerjaannya, bila tidak memiliki tujuan yang hendak dicapai karyawan akan 

merasa cepat bosan tidak bergairah dan malas-malasan bekerja. Sebaliknya bila 

karyawan memahami tujuan yang hendak dicapai maka akan timbul motivasi 

kerja yang tinggi. 

Peranan atau sumbangan efektif persepsi terhadap gaya kepemimpinan job 

centered terhadap kinerja karyawan sebesar 37,305% dan sumbangan efektif 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 6,782%. Total sumbangan 

efektif  sebesar 44,087% yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinan (R2) 

sebesar 0,441. Hal ini berarti masih terdapat 55,913% faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kinerja karyawan di luar variabel persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan job centered dan motivasi kerja misalnya lingkungan sosial, masa 

kerja, lingkungan pergaulan. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui rerata empirik persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan job centered pada subjek penelitian tergolong sedang ditunjukkan 

oleh rerata empirik sebesar 103,923 dan rerata hipotetik sebesar 90. Motivasi kerja 

pada subjek penelitian tergolong sedang, yang ditunjukkan oleh rerata empirik 

sebesar 102,923 dan rerata hipotetik sebesar 92,5. 

Individu yang memiliki minat pada pekerjaannya akan cenderung 

melakukan pekerjaannya dengan senang hati, tanpa beban dan sungguh-sungguh. 

Minat sebagai salah satu aspek psikologis mempunyai peranan yang besar dalam 

usahanya untuk mencapai tujuan. Minat tersebut akan menjadi pendorong 
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individu untuk berhubungan lebih aktif dengan obyek minatnya. Minat akan 

menimbulkan kemauan untuk beraktivitas dan hasilkan mencapai tujuan, dengan 

demikian individu yang memiliki motivasi kerja tinggi terhadap pekerjaannya 

maka individu semakin aktif berorientasi di bidang pekerjaan. Individu akan 

menekuni dengan konsentrasi dan tanggung jawab yang disertai perasaan senang 

terhadap pekerjaannya. 

Generalisasi dari hasil-hasil penelitian ini terbatas pada populasi tempat 

penelitian dilakukan sehingga penerapan pada ruang lingkup yang lebih luas 

dengan karakteristik yang berbeda kiranya perlu dilakukan penelitian lagi dengan 

menggunakan atau menambah variabel-variabel lain yang belum disertakan dalam 

penelitian ini ataupun dengan menambah dan memperluas ruang lingkup 

penelitian. Ada beberapa kelemahan dan kelebihan pada penelitian ini. 

Kelemahannya sebagai berikut: 

1. Generalisasi dari hasil penelitian ini terbatas pada populasi dimana 

penelitian dilakukan. 

2. Subjek penelitian terbatas pada karyawan dengan masa kerja, status kerja 

tertentu dan masih adanya variabel-variabel lain yang belum disertakan dalam 

penelitian ini, seperti motivasi, kepercayaan diri, kondisi lingkungan kerja. 

3. Dalam pengisian skala dibawa pulang sehingga kemungkinan yang 

mengisi skala bukan subjek. 

 Adapun kelebihan pada penelitian ini antara lain: 

 1. Alat ukur yang digunakan dapat memenuhi unsur validitas dan 

reliabilitas. Hal ini mengindikasikan aspek-aspek yang digunakan untuk 

mengukur  konstruk variabelnya dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. 
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 2.  Tujuan pada penelitian ini dapat dijawab dengan metode analisis data 

yang digunakan. Hal ini menunjukan adanya ketepatan dalam penggunaan 

metodologi penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya dapat disimpulkan  : 

1. Ada hubungan yang sangat signifikan antara persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan job centered dan motivasi kerja dengan kinerja karyawan. nilai 

koefisien  korelasi R = 0,664, Fregresi =  24,443; p = 0,000  (p < 0,01). 

2. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap 

gaya kepemimpinan job centered dengan kinerja karyawan. Semakin tinggi 

persepsi terhadap gaya kepemimpinan job centered maka semakin tinggi kinerja 

karyawan. Hasil analisis korelasi rpar-x1y  = 0,485 dengan p = 0,000 (p < 0,01). 

 3. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara motivasi kerja 

dengan kinerja karyawan. Semakin tinggi motivasi kerja maka semakin tinggi 

kinerja karyawan. Hasil analisis rpar-x2y = 0,329 dengan p = 0,003 (p < 0,01) 

4. Peranan atau sumbangan efektif persepsi terhadap gaya kepemimpinan 

job centered terhadap kinerja karyawan sebesar 37,305% dan sumbangan efektif 

motivasi kerja  terhadap kinerja karyawan sebesar 6,782%.  

5. Persepsi terhadap gaya kepemimpinan job centered pada subjek 

penelitian tergolong sedang ditunjukkan oleh rerata empirik sebesar 103,923 dan 

rerata hipotetik sebesar 90. Motivasi kerja pada subjek penelitian tergolong 
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sedang, yang ditunjukkan oleh rerata empirik sebesar 102,923 dan rerata hipotetik 

sebesar 92,5. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, diketahui 

bahwa persepsi terhadap gaya kepemimpinan job centered dan motivasi kerja 

merupakan komponen yang berperan penting bagi perkembangan kinerja 

karyawan. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat 

memberikan saran kepada: 

1. Bagi pimpinan  

Pimpinan perusahaan diharapkan dapat meningkatkan persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan job centered dan motivasi kerja karyawan yang tergolong 

sedang, dengan cara cara menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, 

memberikan reward atau penghargaan baik secara ekonomi (imbalan/bonus 

atau insentif) dan secara psikologis, misalnya menjamin keamanan dan 

kenyamanan karyawan dalam bekerja, memberikan pelatihan keterampilan 

agar produktivitas kerja karyawan maupun perusahaan meningkat. 

2. Bagi subjek penelitian  

Diharapkan meningkatkan motivasi kerja yang masih tergolong  

sedang dengan cara menambah wawasan yang berhubungan dengan 

pekerjaan. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

tema yang sama diharapkan: memperhatikan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kinerja karyawan selain motivasi kerja selain persepsi 

terhadap gaya kepemimpinan job centered seperti lingkungan sosial, masa 

kerja, lingkungan pergaulan. Selain itu juga dapat memperluas populasi dan 

memperbanyak sampel, agar ruang lingkup dan generalisasi penelitian 

menjadi lebih luas.                                                        
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Skala Gaya Kepemimpinan Job Centered 

No Aitem  SS S TS STS 
1 Pimpinan selalu memberi petunjuk yang berguna bagi 

bawahan dalam menyelesaikan tugas 
SS S TS STS 

2 Menurut saya pimpinan menetapkan petunjuk 
pelaksanaan tugas dari pimpinan secara jelas 

SS S TS STS 

3 Saya tetap dapat tidur nyenyak meskipun tugas yang 
harus saya selesaikan tertunda. 

SS S TS STS 

4 Menurut saya pimpinan tidak mau menerima terjadinya 
kesalahan kerja 

SS S TS STS 

5 Menurut saya pimpinan sudah memberikan petunjuk 
secara jelas dalam membantu penyelesaian tugas 
bawahan 

SS S TS STS 

6 Pimpinan langsung memberikan penjelasan bila 
bawahan bertanya masalah pekerjaan 

SS S TS STS 

7 Menurut saya pimpinan tidak memberikan standar kerja 
secara jelas kepada bawahan 

SS S TS STS 

8 Menurut saya tugas yang diberikan pimpinan tidak 
sesuai dengan kemampuan bawahan 

SS S TS STS 

9 Pimpinan tidak pernah memberikan penjelasan kepada 
bawahan tentang nilai dan tujuan yang harus dicapai 
oleh perusahaan 

SS S TS STS 

10 Pimpinan memberikan dorongan yang dapat mem-
bangkitkan semangat kerja bawahan 

SS S TS STS 

11 Tidak adanya penjelasan mengenai konsep atau aturan-
aturan kerja dari pimpinan kepada bawahan 

SS S TS STS 

12 Pimpinan memberikan penilaian secara jujur hasil kerja 
yang dilakukan karyawan 

SS S TS STS 

13 Menurut saya petunjuk dari pimpinan masih kurang jelas 
diterima oleh bawahan 

SS S TS STS 

14 Pimpinan kerap mengungkapkan kritik yang mampu 
membuat karyawan tertantang untuk bekerja secara 
optimal 

SS S TS STS 

15 Pimpinan memberikan pengawasan yang dapat diterima 
oleh bawahan sebaik-baiknya 

SS S TS STS 

16 Menurut saya pengawasan dari pimpinan mampu men-
ciptakan suasana kerja menjadi lebih bergairah 

SS S TS STS 

17 Pimpinan tidak bersedia menerima kritik dari bawahan 
meskipun untuk kemajuan perusahaan 

SS S TS STS 

18 Pimpinan selalu memeriksa kembali hasil kerja setiap 
karyawannya 

SS S TS STS 

19 Dalam suatu pekerjaan, inisiatif yang datang dari 
bawahan tidak diperhatikan oleh pimpinan 

SS S TS STS 

20 Pimpinan mengawasi proses pelaksanaan kerja 
karyawan secara langsung 

SS S TS STS 
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21 Menurut saya pimpinan lebih mementingkan kepentingan 
pribadi daripada kepentingan kelompok 

SS S TS STS 

22 Menurut saya pimpinan tidak mudah menghindari 
terjadinya kesalahan kerja yang kerap terjadi 

SS S TS STS 

23 Pimpinan memberikan batas penyelesaian tugas 
berdasarkan pada kualifikasi dan prestasi masing-masing 
karyawan 

SS S TS STS 

24 Pimpinan jarang menegur karyawan yang kurang 
disiplin dalam bekerja 

SS S TS STS 

25 Pimpinan memberikan batasan penyelesaian tugas 
kepada semua bawahan 

SS S TS STS 

26 Kunjungan ke lokasi tempat karyawan dalam 
menyelesaikan tugas sangat jarang dilakukan pimpinan 

SS S TS STS 

27 Pimpinan selalu membiarkan saja karyawan yang malas 
bekerja. 

SS S TS STS 

28 Batas waktu pelaksanaan tugas yang ditetapkan 
pimpinan menimbulkan semangat yang lebih tinggi pada 
diri karyawan 

SS S TS STS 

29 Standar kerja ditentukan oleh pimpinan dengan melihat 
kemampuan bawahan 

SS S TS STS 

30 Pimpinan tidak pernah mendiskusikan batas waktu kerja 
yang telah ditetapkan 

SS S TS STS 

31 Standar kerja yang dibuat pimpinan membuka 
kesempatan kepada bawahannya untuk lebih maju 

SS S TS STS 

32 Pimpinan sering mengabaikan standar waktu kerja yang 
telah ditetapkan 

SS S TS STS 

33 Pimpinan menekankan pada bawahan agar 
menyelesaikan tugas sesuai dengan standar yang telah 
ada 

SS S TS STS 

34 Pimpinan tidak memberi toleransi waktu penyelesaian 
tugas pada karyawan yang mengalami kesulitan dalam 
pekerjaan 

SS S TS STS 

35 Setiap bawahan mendapatkan petunjuk pelaksanaan 
tugas dari pimpinan secara jelas 

SS S TS STS 

36 Pimpinan langsung memberi sanksi kepada bawahan 
yang tidak mampu mencapai target tanpa 
mempertimbangkan alasannya 

SS S TS STS 
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Skala Motivasi Kerja 

No Aitem  SS S TS STS 
1 Saya bekerja mengikuti peraturan tata tertib yang 

berlaku 
SS S TS STS 

2 Saya tidak yakin dapat menyelesaikan pekerjaan 
dengan hasil yang baik 

SS S TS STS 

3 Bagi saya ketaatan dalam jam kerja dapat 
mencerminkan ketertiban dalam bekerja 

SS S TS STS 

4 Saya datang lima belas menit lebih awal sebelum jam 
kerja dimulai 

SS S TS STS 

5 Saya merasa pekerjaan yang menjadi tanggung jawab 
saya terlalu sulit untuk dilaksanakan 

SS S TS STS 

6 Saya akan mendukung diberikan penilaian khusus 
bagi karyawan yang mematuhi berlakunya jam kerja 

SS S TS STS 

7 Saya merasa khawatir dengan setiap hasil pekerjaan 
saya 

SS S TS STS 

8 Saya menganggap kritikan sebagai masukan yang 
positif untuk memperbaiki kualitas kerja 

SS S TS STS 

9 Cara kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan, 
membuat saya bekerja seperti mesin atau robot 

SS S TS STS 

10 Pada saat mengalami masalah saya tetap menjaga 
kualitas hasil kerja saya 

SS S TS STS 

11 Bagi saya terlambat masuk kerja adalah hal yang 
biasa  

SS S TS STS 

12 Meski perusahaan memberikan target pekerjaan yang 
berat saya berusaha memenuhi sesuai kemampuan 
saya 

SS S TS STS 

13 Saya lebih senang bekerja dengan mengikuti cara 
sendiri daripada peraturan dari perusahaan 

SS S TS STS 

14 Saya berusaha tidak terpengaruh oleh kondisi 
lingkungan kerja yang kurang harmonis 

SS S TS STS 

15 Bagi saya tidak masalah bila harus membuat format-
format baru bagi pelaksanaan tugas saya. 

SS S TS STS 

16 Semangat kerja saya menurun bila ingat kegagalan 
masa lalu 

SS S TS STS 

17 Saya berusaha menggabungkan semua ide-ide secara 
kreatif dalam pekerjaan agar mendapatkan hasil kerja 
yang maksimal 

SS S TS STS 

18 Jika banyak tugas yang harus diselesaikan saya lebih 
suka menggantungkan pekerjaan pada rekan kerja 
saya 

SS S TS STS 

19 Saya sering memunculkan ide-ide tertentu yang 
belum pernah dimunculkan oleh orang lain 

SS S TS STS 

20 Ingin rasanya saya keluar dari pekerjaan jika terjadi 
perselisihan dengan rekan kerja 

SS S TS STS 
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21 Saya suka menganalisis pekerjaan yang menuntut 
kejelian 

SS S TS STS 

22 Bagi saya lebih baik saya bekerja dengan fasilitas 
yang sudah tersedia daripada memikirkan inovasi lain 
bagi perusahaan ini 

SS S TS STS 

23 Bila saya melihat cara kerja rekan lain kurang baik, 
saya akan mendekati lalu memberi petunjuk dan 
bimbingan padanya 

SS S TS STS 

24 Menurut saya lebih baik tidak berpikir yang aneh-
aneh tentang penemuan teknologi baru, karena hanya 
akan buang waktu saja 

SS S TS STS 

25 Setiap keberhasilan yang saya peroleh membuat saya 
terpacu untuk lebih giat dan bersungguh-sungguh 
dalam bekerja 

SS S TS STS 

26 Saya tidak tertarik sama sekali untuk memberikan 
temuan bagi bagi perusahaan 

SS S TS STS 

27 Tiap kali berangkat kerja saya bertekat dalam hati 
akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya 

SS S TS STS 

28 Saya menjadi malas bekerja bila ada tugas yang rumit 
dari atasan 

SS S TS STS 

29 Saya senang jika diberi tanggungjawab penuh oleh 
perusahaan untuk menyelesaikan tugas-tugas saya 

SS S TS STS 

30 Saya yakin dapat menyelesaikan setiap pekerjaan 
yang sesuai kemampuan yang saya miliki 

SS S TS STS 

31 Saya senang jika diberi tanggung jawab penuh oleh 
perusahaan untuk menyelesaikan tugas-tugas saya 

SS S TS STS 

32 Saya akan menerima jika diberi tugas baru meskipun 
belum pernah saya lakukan sebelumnya 

SS S TS STS 

33 Saya malas menyelesaikan tugas saya dengan baik 
bila atasan  

SS S TS STS 

34 Menurut saya tugas-tugas yang menantang dari pihak 
perusahaan memacu diri saya untuk berkembang 

SS S TS STS 

35 Saya menolak pekerjaan yang sekiranya tidak mampu 
saya lakukan tanpa harus mencobanya 

SS S TS STS 

36 Saya berani memikul setiap pekerjaan yang menjadi 
tanggung jawab saya 

SS S TS STS 

37 Untuk mempertahankan hak saya, saya dapat mem-
perlihatkan dengan cara melanggar peraturan 

SS S TS STS 
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sedang 

tinggi 

sangat  
tinggi 

sangat  
rendah 

Kategorisasi Skala Persepsi Terhadap Gaya Kepemimpinan Job Centered  
 
Aitem Valid    : 36    Skor Skala  :  1,2,3,4 
RERATA HIPOTETIK : 36 x 2.5 = 90 
RERATA EMPIRIK  : 103,923 
 
Skor Tertinggi     :  4 x 36 = 144 
Skor Terendah    :  1 x 36 =   36 
 

Rentang     : 144 – 36  = 108 
 

          108 
SD  =          = 18 
            6 
 
Rh + 3 SD    =  90+  ( 3  x  18)   =   144 
Rh + 2 SD    =  90+  ( 2  x  18)   =   126 
Rh + 1 SD    =  90+  ( 1  x  18)   =   108 
Rh – 1 SD    =  90-   ( 1  x  18)   =     72 
Rh - 2 SD    =  90-   ( 2  x  18)   =     54 
Rh - 3 SD    =  90-   ( 3  x  18)   =     36 
 
 

Interval Skor Kategori Rerata Empirik 
   126   ≤ X ≤ 144 Sangat Tinggi  
   108   ≤ X < 126 Tinggi  
    72       ≤≤ X < 108 Sedang 103,923 
    54    ≤ X <  72 Rendah  
     36      ≤ X < 54 Sangat Rendah  
 
 

 

 

 

 

 

-3SD         -2SD                -1SD    (Rerata Hipotetik)     +1SD                 +2SD            +3SD           
36             54                   72             90                    108                    126                144                                                           

                103,923 
                       (Rerata Empirik)                        
 

 

rendah 
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sedang 

tinggi 

sangat  
tinggi 

sangat  
rendah 

Kategorisasi Skala Motivasi Kerja 
 
Aitem Valid    : 37    Skor Skala  :  1,2,3,4 
RERATA HIPOTETIK : 37x 2.5 = 92,5 
RERATA EMPIRIK  : 102,923 
 
Skor Tertinggi     :  4 x 37 = 148 
Skor Terendah    :  1 x 37  =   37 
 

Rentang     : 148 – 37  = 111 
 

          111 
SD  =          = 18,5 
            6 
 
Rh + 3 SD    =  92,5 +  ( 3  x  18,5)   =   148 
Rh + 2 SD    =  92,5 +  ( 2  x  18,5)   =   129,5 
Rh + 1 SD    =  92,5+   ( 1  x  18,5)   =   111 
Rh – 1 SD    =  92,5-    ( 1  x  18,5)   =     74 
Rh - 2 SD    =  92,5-    ( 2  x  18,5)   =     55,5  
Rh - 3 SD    =  92,5-    ( 3  x  18,5)   =     37 
 
 

Interval Skor Kategori Rerata Empirik 
   129,5      ≤ X ≤ 148 Sangat Tinggi  
   111      ≤ X < 129,5 Tinggi  
    74       ≤≤ X < 111 Sedang 102,923 
    55,5      ≤ X <  74 Rendah  
     37      ≤ X <  55,5 Sangat Rendah  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

-3SD         -2SD                -1SD     (Rerata Hipotetik)     +1SD                 +2SD            +3SD           
  37             55,5                   74               92,5            111                    129,5             148                                                           

              102,923111 
                   (Rerata Empirik)                        
 

 

rendah 
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Cukup  

Baik  

Amat 
Baik 

Kurang 

Norma Daftar Kinerja Karyawan 
 
 
 
 

Skor Tertinggi               :  100 
Skor Terendah              :  0 
 

Rerata empirik kinerja karyawan      :84,708 
 

Kategori                                            : 5 kriteria 
           
 

NILAI KATEGORI    RERATA EMPIRIK 
   91      ≤ X ≤ 100 Amat Baik  
   76      ≤≤ X < 90 Baik  84,708 
    61       ≤ X < 75 Cukup   
    51       ≤ X <  60 Sedang   
                  X <  50 Kurang   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

0                     51                       61                             76                         91                   100                                                           

                            
                                                                     84,708 

                               (Rerata Empirik)                        

Sedang  
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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP GAYA KEPEMIMPINAN 
JOB CENTERED DAN MOTIVASI KERJA DENGAN KINERJA  

KARYAWAN 
 

INDRAT SAKTI NUGROHO 
Fakultas Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 

ABSTRACT 

Performance as a result of actions is produced in order to achieve goals 
according to performance standards, both qualitatively and quantitatively, that had 
been established by an individual himself/herself or by a company in which 
he/she works. Many factors affect employee’s performance, among the others, are 
leadership that belonging to organizational factors. Function of the factor is to 
motivate employees in order to achieve performance standard that had been 
established by a company. In addition, an employee’s perception and motivation 
is derived from psychological factor. Purpose of the research is to know 
correlation between perceptions of job-centered leadership style and working 
motivation and employee’s performance. Sample of the research is 65 employees 
of Perum Perhutani KPH Ngundih. Based on regression results of two predictors, 
coefficient value (R) of 0.664 was obtained with p<0.01. It means there is a 
significant correlation between perceptions of job-centered leadership style and 
working motivation, and employee’s performance. Effective contribution of 
perception of job-centered leadership style to performance is 37.305% and 
contribution of working motivation to employee’s performance is 6.782%. It 
means there is a contribution of 44.087% from other factors to performance. 

 

Key words: perception of job-centered leadership style, working motivation,  
employee’s perception 

 
Wahyuningsih  (2003) berpendapat 

bahwa aset manusia merupakan aset 
organisasi yang paling penting, karena 
merekalah yang akan menggerakkan 
dan membuat sumber daya lain 
berkerja. Oleh karena itulah perusahaan 
atau organisasi dituntut untuk mampu 
meningkatkan kualitas SDM yang ada, 
sedangkan kualitas SDM banyak 
ditentukan oleh sejauh mana sistem di 
bidang ini sanggup menunjang dan 
memuaskan keinginan karyawan 
maupun perusahaan. 

Pada saat persaingan antar 
perusahaan semakin tinggi, seperti era 
globalisasi saat ini, perusahaan harus 
mempunyai keunggulan kompetitif 
(competitive advantage) agar dapat 
memenangkan persaingan, minimal 
untuk mempertahankan operasi 
perusahaan. Salah satu keunggulan 
kompetitif yang penting bagi 
perusahaan adalah karyawan 
perusahaan (Sutanto, 2002). Karyawan 
perusahaan merupakan penggerak 
operasi perusahaan, sehingga jika 
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kinerja karyawan perusahaan baik 
maka kinerja perusahaan juga akan 
meningkat.  

Kinerja karyawan merupakan 
istilah yang berasal dari kata job 
performance atau actual performance 
(prestasi kerja atau prestasi 
sesungguhnya yang dicapai seseorang). 
Definisi kinerja karyawan yang 
dikemukakan oleh Mangkunegara 
(2004) bahwa kinerja karyawan adalah 
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 
yang dicapai oleh seseorang karyawan 
dalam melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya. 

Banyak faktor yang mem-
pengaruhi kinerja karyawan. Menurut 
Simamora (1995), yaitu kepemimpinan  
yang berasal dari faktor organisasi, 
persepsi dan motivasi yang berasal dari 
faktor psikologis Kepemimpinan 
diartikan sebagai seni atau proses 
mempengaruhi sekelompok orang 
sehingga mereka mau bekerja sama 
dengan sungguh-sungguh untuk meraih 
tujuan kelompok. Setiap organisasi, 
perusahaan, apapun jenisnya pasti 
memiliki dan memerlukan seorang 
pemimpin yang harus menjalankan 
kegiatan kepemimpinan bagi 
keseluruhan organisasi sebagai suatu 
kesatuan. Pentingnya kepemimpinan 
digambarkan oleh Benis dan Nanus 
(dalam Amalia 2002) sebagai berikut 
sebuah perusahaan bermodal kecil bisa 
meminjam uang, dan perusahaan yang 
berada di lokasi tidak tepat bisa pindah, 
tetapi sebuah perusahaan yang tidak 
mempunyai seorang pemimpin hanya 
memiliki sedikit peluang untuk 
selamat. Apabila seorang pemimpin 
ingin mencapai tujuannya, dengan 

efektif, maka ia haruslah maka ia 
haruslah mempunyai wewenang untuk 
memimpin bawahannya dalam usaha 
mencapai tujuan tersebut. 

Faktor pendorong menjadi 
bagian yang penting untuk membuat 
manusia bekerja untuk memenuhi 
kebutuhan yang harus dipenuhi, inilah 
yang menjadi dasar motivasi seseorang 
dalam bekerja. Menurut Mc Clelland 
(As’ad, 1998) timbulnya tingkah laku 
karena dipengaruhi kebutuhan-
kebutuhan dalam diri manusia. Maka 
dengan demikian, kinerja karyawan 
juga dapat dipengaruhi oleh motivasi 
kerja. Kuat lemahnya motivasi kerja 
karyawan  tersebut menentukan kinerja 
karyawan. Seperti pendapat Anoraga 
(1992) menyatakan bahwa besar 
kecilnya motivasi menentukan besar 
kecilnya kualitas maupun kuantitas 
kinerja karyawan. 

Berdasarkan latar belakang di 
atas, peneliti ingin mencoba 
merumuskan suatu permasalahan 
penelitian, yaitu “Apakah ada 
hubungan antara persepsi terhadap 
gaya kepemimpinan job centered dan 
motivasi kerja dengan kinerja 
karyawan”. Berkaitan dengan 
pertanyaan penelitian tersebut penulis 
ingin mengadakan penelitian dengan 
judul “Hubungan Antara Persepsi 
Terhadap Gaya Kepemimpinan Job 
Centered dan Motivasi Kerja dengan 
Kinerja Karyawan”. 

 
TINJAUAN TEORI 

Kinerja 
Mangkunegara (2004) men-

definisikan kinerja sebagai hasil kerja 
secara kualitas dan kuantitas yang 
dicapai oleh seorang pegawai dalam 
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melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya. Selain itu kinerja juga 
dapat diartikan sebagai suatu hasil 
usaha dari seseorang yang dicapai 
dengan adanya kemampuan dan 
perbuatan dalam situasi tertentu. 
Sehingga kinerja tersebut merupakan 
hasil keterkaitan antara usaha, 
kemampuan dan persepsi tugas yang 
pada akhirnya mencapai suatu 
kesuksesan dalam melaksanakan suatu 
pekerjaan. Kesuksesan yang dimaksud 
ukurannya tidak dapat disamakan pada 
semua orang, namun lebih pada hasil 
yang dicapai oleh seseorang, menurut 
ukuran yang berlaku sesuai dengan 
pekerjaan yang ditekuni. 

Menurut The Scribner-Bantam 
English Dictionary terbitan Amerika 
Serikat dan Canada tahun 1979 (dalam 
Rivai, 2002), terdapat keterangan 
bahwa performance berasal dari akar 
kata to perform yang mempunyai 
beberapa arti, yakni : 
a. to do or carry out ; execute 

(melakukan, menjalankan, 
melaksanakan) 

b. to discharge or fulfill ; as a vow 
(memenuhi atau menjalankan 
kewajiban suatu nazar) 

c. to execute or complete an 
undertaking (melaksanakan atau 
menyempurnakan tanggung jawab) 

d. to do what expected of a person or 
machine (melakukan sesuatu yang 
diharapkan oleh seseorang atau 
mesin) 

Menurut Simamora (1995), 
kinerja (performance) dipengaruhi oleh 
tiga faktor, yaitu : 
a.  Faktor individual yang terdiri dari : 

1). Kemampuan dan keahlian 

2). Latar belakang 
3). Demografi 

b. Faktor Psikologis yang terdiri dari: 
  1). Persepsi 
  2). Attitude 
  3). Personality 
  4). Pembelajaran 
  5). Motivasi 
c.  Faktor Organisasi yang terdiri dari: 

1). Sumber daya 
2). Kepemimpinan 
3). Penghargaan 
4). Struktur 
5). Job design 

 
Persepsi terhadap Gaya 
Kepemimpinan Job Centered 

Persepsi adalah proses kognitif 
yang dialami oleh setiap orang tentang 
lingkungannya baik lewat penglihatan, 
pendengaran, perasaan dan penciuman 
(Thoha, 1995). Melalui persepsi 
seseorang akan memiliki stimulus 
mana yang akan menjadi titik 
perhatiannya, yang kemudian akan 
ditafsirkan berdasarkan kebutuhan, 
suasana hati dan pengalaman masa 
lalunya sehingga dapat mempengaruhi 
perilakunya. Persepsi seseorang dapat 
mempengaruhi perilaku seseorang 
terhadap suatu obyek yang pada 
akhirnya akan menimbulkan 
pengalaman baru yang sebelumnya 
tidak pernah dipikirkan. 

Ranupandoyo dan Husnan 
(dalam Aninda, 2005), mengatakan 
bahwa gaya kepemimpinan adalah 
tingkah laku yang dirancang untuk 
mengintegrasikan tujuan organisasi 
dengan tujuan individu untuk 
mencapai tujuan bersama dalam suatu 
organisasi. Gaya kepemimpinan 
seseorang dapat diketahui dengan 
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melihat bagaimana persepsi 
bawahannya terhadap perilaku 
kepemimpinan seorang pemimpin. 

Dari uraian tersebut diatas dapat 
disimpulkan bahwa persepsi terhadap 
gaya kepemimpinan job centered 
bagaimana bawahan menilai, 
mengevaluasi, dan menafsirkan suatu 
pola tingkah laku job centered yang 
diterapkan atasannya guna pencapaian 
tujuan organisasi secara maksimal    
 
Motivasi Kerja 

Motivasi kerja banyak ditentukan 
oleh sikap seseorang terhadap jenis 
pekerjaannyayang mengarah pada salah 
satu faktor yang turut menentukan 
produktivitas kerja, sehingga pada 
akhirnya motivasi kerja merupakan 
sesuatuyang menimbulkan dorongan 
dan semangat kerja untuk menentukan 
besar kecilnya prestasi Hezberg (dalam 
As’ad 1998). 

Kartono (1986) mengungkapkan 
bahwa motivasi kerja tidak hanya 
berwujud kebutuhan ekonomi saja 
tetapi kebutuhan sosial baru seperti 
nilai sosial dalam bentuk respek, 
penghargaan terhadap diri.  Vroom 
(dalam Toha 1995) mengatakan bahwa 
motivasi kerja merupakan suatu proses 
pemilihan secara sadar terhadap 
alternatif, tingkah laku dan aktivitas 
yang berhubungan dengan pekerjaan 
beswar kecilnya motivasi kerja akan 
memberikan kualitas.   

Definisi dari motivasi kerja 
berdasarkan uraian di atas adalah 
sesuatu yang dapat menimbulkan 
dorongan atau semangat kerja dengan 
pendek kata motivasi kerja adalah 
pendorong semangat kerja. 
 

METODE PENELITIAN 
Pengumpulan data dalam 

penelitian ini dengan menggunakan 
skala persepsi terhadap gaya 
kepemimpinan job centered dengan 
skor skala bergerak dari 1 sampai 4 
dan skala motivasi kerja dengan skor 
skala bergerak antara 1 sampai dengan 
4. 

Pengambilan subjek dalam 
penelitian ini menggunakan metode 
purposive non random sampling, 
dengan ciri-ciri sebagai berikut : 
a. Karyawan/karyawati tetap dan 

telah berkerja sekurang-kurangnya 
5 tahun Karyawan/karyawati yang 
telah bekerja 5 tahun telah dapat 
mengetahui dengan baik proses 
kerja yang harus dilakukan. 

b. Bekerja di bagian staf kantor 
bagian administrasi. 

Metode analisis data yang 
digunakan adalah Analisis Regresi Dua 
Prediktor. Analisis ini digunakan 
karena: 
1. Analisis regresi termasuk model 

analisis yang sangat luwes dan 
kuat, karena dapat meng-
korelasikan sejumlah besar ubahan 
bebas atau prediktor dengan 
ubahan tergantung atau kriterium. 

2. Analisis regresi dapat memberi 
dasar-dasar yang kuat untuk 
keperluan estimasi prediksi atau 
perkiraan. 

3. Analisis regresi dapat menampung 
bermacam-macam ubahan yang 
berbeda-beda satuan ukurnya  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil perhitungan 
diperoleh nilai koefisien  korelasi R = 
0,664, Fregresi = 24,443; p = 0,000  (p < 
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0,01). Hasil ini menunjukkan ada 
hubungan yang sangat signifikan antara 
persepsi terhadap gaya kepemimpinan 
job centered dan motivasi kerja dengan 
kinerja karyawan. Dengan demikian 
variabel persepsi terhadap gaya 
kepemimpinan job centered dan 
motivasi kerja dapat digunakan sebagai 
prediktor (variabel bebas) untuk 
memprediksikan kinerja karyawan. 

Hasil analisis korelasi rpar-x1y 
sebesar 0,485 dengan p = 0,000 (p < 
0,01), berarti ada hubungan positif 
yang sangat signifikan antara persepsi 
terhadap gaya kepemimpinan job 
centered dengan kinerja karyawan. 
Semakin tinggi persepsi terhadap gaya 
kepemimpinan  job centered maka 
semakin tinggi kinerja karyawan.  

Hasil analisis korelasi rpar-x2y 
sebesar 0,329 dengan p = 0,003 (p < 
0,01) berarti ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara motivasi kerja 
dengan kinerja karyawan. Semakin 
tinggi motivasi kerja  maka semakin 
tinggi kinerja karyawan.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kuat 
lemahnya motivasi kerja juga ikut 
menentukan kuantitas dan kualitas 
kinerja karyawan, seperti pendapat 
Anoraga (2000) yang menyatakan 
bahwa besar kecilnya motivasi ikut 
menentukan kualitas maupun kuantitas 
kinerja karyawan. Oleh karena 
karyawan yang mempunyai motivasi 
kerja tinggi akan selalu berusaha 
melaksanakan pekerjaannya dengan 
penuh tanggungjawab dan termotivasi 
untuk terus melakukan yang terbaik 
bagi diri maupun perusahaan tempat 
individu bekerja yang pada akhirnya 
akan berimplikasi pada peningkatan 
kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan 

bahwa kuat lemahnya motivasi kerja 
ikut menentukan kualitas maupun 
kuantitas kinerja karyawan. 

Berdasarkan hasil analisis 
diketahui rerata empirik persepsi 
terhadap gaya kepemimpinan job 
centered pada subjek penelitian 
tergolong sedang ditunjukkan oleh 
rerata empirik sebesar 103,923 dan 
rerata hipotetik sebesar 90. Motivasi 
kerja pada subjek penelitian tergolong 
sedang, yang ditunjukkan oleh rerata 
empirik sebesar 102,923 dan rerata 
hipotetik sebesar 92,5. 

Ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi kinerja karyawan. 
Menurut Simamora (1995), kinerja 
seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor, 
yaitu 1) faktor individu yang terdiri 
dari kemampuan dan keahlian, latar 
belakang, dan domografi, 2) faktor 
psikologis yang meliputi persepsi, 
attitude, personality, pembelajaran dan 
motivasi, 3) faktor organisasi yang 
terdiri dari sumber daya, 
kepemimpinan, penghargaan,  struktur, 
dan job design. Hal ini jelas, bahwa 
kepemimpinan , persepsi dan motivasi, 
merupakan faktor yang mempengaruhi 
kinerja karyawan disamping adanya 
faktor-faktor lain yang juga ber-
pengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Dalam penelitian ini, persepsi terhadap 
gaya kapamimpinan job centered 
memberikan sumbangan efektif 
sebesar 37,305% dan motivasi kerja 
sebesar 6,782%, hal ini berarti masih 
terdapat terdapat 55,913% variabel-
variabel lain yang mempengaruhi 
kinerja karyawan diluar variabel 
pesepsi terhadap gaya kepemimpinan 
job centered  dan motivasi kerja. 
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Hasil penelitian ini terbukti ada 
korelasi positif yang sangat signifikan 
namun generalisasi dari hasil-hasil 
penelitian ini terbatas pada populasi 
dimana penelitian ini dilakukan 
sehingga penerapan pada ruang lingkup 
yang luas dan karakteristik yang 
berbeda kiranya perlu dilakukan 
penelitian lagi dengan menambah atau 
menggunakan variabel-variabel lain 
yang belum disertakan dalam 
penelitian ini ataupun dengan 
menambah atau memperluas ruang 
lingkup penelitian. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
ada hubungan yang sangat signifikan 
antara persepsi terhadap gaya 
kepemimpinan job centered  dan 
motivasi kerja dengan kinerja 
karyawan. Semakin tinggi persepsi 
karyawan terhadap gaya kepemimpinan 
job centerd maka semakin tinggi pula 
kinerja karyawannya, demikian 
sebaliknya, semakin rendah atau 
negatif persepsi terhadap gaya 
kepemimpinan job centered maka 
semakin rendah pula kinerja 
karyawannya, dan semakin tinggi 
motivasi kerja karyawan semakin 
tinggi pula kinerja karyawan 
sebaliknya pula semakin rendah 
motivasi kerja karyawan semakin 
rendah pula kinerja karyawan. 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Amalia, R. 2002. Hubungan antara 

Persepsi Terhadap Gaya 
Kepemimpinan dengan   
Keterlibatan Kerja dan Sikap 
Positif Karyawan. Skripsi. 
(Tidak Diterbitkan). Surakarta: 
Fakultas Psikologi UMS 

Anaroga. 1992. Psikologi Kerja. 
Jakarta: Rineka Cipta 

 
Aninda, R. 2005. Hubungan antara 

Persepsi terhadap Gaya 
Kepemimpinan Job Centered 
dengan Sikap Penerimaan 
terhadap Penilaian Kerja. 
Skripsi (Tidak Diterbitkan). 
Surakarta: Fakultas Psikologi 
UMS 

As’ad, M, 1998. Seri Ilmu Sumber 
Daya Manusia, Psikologi 
Walgito, B. 1994. Pengantar 
Psikologi Umum. Yogyakarta: 
Andi Offset. 

Kartono, K. 1986. Psikologi Sosial 
untuk Managemen dan Industri. 
Jakarta: Rajawali Pers.   

Mangkunegara, A.P. 2004. Manajemen 
Sumber Daya Manusia 
Perusahaan. Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya. 

Simamora, H. 2001. Manajemen 
Sumber Daya Manusia. Edisi 
Kedua. Yogyakarta: STIE YKPN 

Sutanto, Aftoni. 2002. Peran Budaya 
Organisasi Untuk Meningkatkan 
Kepuasan Kerja dan Kinerja 
Karyawan. Benefit: Jurnal 
Manajemen dan Bisnis. Volume 
6, No. 2, Desember 2002, Hal. 
120-129 

Thoha, M. 1995. Perilaku Organisasi. 
Jakarta: Raja Grafindo Persada 

Wahyuningsih, Tri. 2003. Sistem 
Penilaian Kinerja Sebagai 
Motivator Karyawan. Dalam 
Benefit: Jurnal Manajemen dan 
Binis Volume 7, Nomor 1, Juni 
2003. Hal 44-55. 


