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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN ANTARA GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS   

DENGAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN 

 

Salah satu fenomena yang merugikan dan dapat menghancurkan tujuan 

organisasi, diantaranya adalah ketidakpuasan kerja. Karyawan yang merasa tidak 

puas dalam pekerjaannya dapat menyebabkan penurunan semangat dan penurunan 

produktivitas kerja. Kenyataannya sekarang ini banyak para pekerja atau karyawan 

yang masuk terlambat, bermalas-malasan, dan sebagainya sehingga bukannya 

menunjang kemajuan dan pengembangan tetapi akan menghambat kemajuan dan 

pengembangan dari organisasi atau perusahaan. Salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja yaitu kepemimpinan demokratis. Penelitian ini 

bertujuan antara lain untuk mengetahui 1) Hubungan antara kepemimpinan 

demokratis dengan kepuasan kerja; 2) Tingkat kepemimpinan demokratis dan 

kepuasan kerja; 3) Sumbangan efektif kepemimpinan demokratis terhadap kepuasan 

kerja. Hipotesis yang diajukan yaitu ada hubungan positif antara gaya kepemimpinan 

demokratis dengan kepuasan kerja karyawan.  

Subjek penelitiannya yaitu karyawan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB 

Ciamis, Jawa Barat berjumlah 70 responden. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan studi populasi. Alat pengumpulan data menggunakan skala gaya 

kepemimpinan demokratis dan skala kepuasan kerja. Metode analisis data 

menggunakan teknik  korelasi product moment.  

 Berdasarkan analisis product moment diperoleh nilai koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,638; p = 0,000 (p<0,01). Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan 

positif yang sangat signifikan antara gaya kepemimpinan demokratis dengan 

kepuasan kerja. Semakin tinggi (optimal) gaya kepemimpinan demokratis maka 

semakin tinggi kepuasan kerja. Sumbangan efektif gaya kepemimpinan demokratis 

terhadap kepuasan kerja sebesar 40,7% ditunjukkan dengan nilai koefisien 

determinan (r
2
) = 0,407. Berdasarkan hasil analisis diketahui variabel gaya 

kepemimpinan demokratis mempunyai rerata empirik sebesar 107,929 dan rerata 

hipotetik sebesar 95 yang berarti gaya kepemimpinan demokratis tergolong tinggi. 

Adapun variabel kepuasan kerja diketahui rerata empirik sebesar 129 dan rerata 

hipotetik sebesar 110  berarti kepuasan kerja subjek penelitian tergolong tinggi. 

 

 

Kata kunci : gaya kepemimpinan demokratis, kepuasan kerja 
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PENDAHULUAN 

Permasalahan tentang kepuasan kerja 

kerap muncul di perusahaan (organisasi) dan 

menyebabkan munculnya berbagai persoalan 

yang dapat menghambat produktivitas kerja. 

Hal ini dapat menyebabkan kerugian bukan 

hanya pada karyawan tetapi juga pada 

perusahaan karena itu produksi tidak dapat 

berjalan dengan lancar. Misalnya: 

demonstrasi ataupun mogok kerja yang 

dilakukan oleh karyawan karena merasa 

tidak puas dengan gaji yang diterima ataupun 

karyawan yang merasa tertekan karena 

melakukan pekerjaan terlalu berat pada tidak 

ada kenaikan gaji yang seimbang dengan 

biaya hidup yang harus dipenuhi. Di sisi lain 

perusahaan juga sudah merasa melakukan 

yang terbaik bagi karyawan sesuai dengan 

kondisi ataupun kemampuan perusahaan. 

Bila dalam suatu instansi ada kesenjangan 

antara harapan dengan kenyataan maka akan 

menimbulkan ketidakpuasan dalam diri 

karyawan. Adanya ketidakpuasan kerja 

tersebut menimbulkan dampak negatif 

terhadap kinerja atau produktivitas kerja 

karyawan, bahkan tidak tertutup 

kemungkinan karyawan melakukan tindakan 

indispliner. 

LAPAS Ciamis berdiri sejak 

pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 

1887. Perkembangan pada masa sekarang 

LAPAS Ciamis berkapasitas 118 orang 

narapidana dan sudah mengalami over 290% 

karena berpenghuni 400 Orang narapidana. 

Menurut KALAPAS kondisi tersebut 

menyebabkan petugas LAPAS bekerja lebih 

berat dan lebih sulit karena harus menangani 

dan mengelola permasalahan yang semakin 

banyak terjadi di LAPAS. Selain 

permasalahan narapidana para pegawai juga 

mengalami permasalahan yang berkaitan 

dengan pekerjaan. Salah satu permasalahan 

yang dialami yaitu masalah kepuasan kerja. 

Hasil wawancara dengan beberapa 

pegawai LAPAS Ciamis diperoleh informasi 

bahwa terdapat pola kepemimpinan yang 

disiplin dengan berbagai peraturan yang 

ketat, namun peraturan tersebut sesuai 

dengan petunjuk pelaksanaan kerja yang 

menjadi tanggung jawab pegawai sehingga 

dapat dilaksanakan dengan baik.  

Sistem pengawasan di LAPAS 

dilakukan oleh pimpinan berdasarkan  

peraturan perundangan yang berlaku. Seperti 

pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia R.I NOMOR: M. 01 

PK.04.10. Tahun 2007, dinyatakan dalam 
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pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut:  (1)  

Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana 

dan Anak Didik Pemasyarakatan, 

dilaksanakan di dalam LAPAS. (4)  

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

sebelumnya menjadi tanggung jawab Kepala 

LAPAS. Pasal 17 juga menyatakan sebagai 

berikut : Pelayanan kesehatan bagi penderita 

di rumah sakit harus mendapat izin tertulis 

dari Kepala LAPAS. 

Berdasar uraian di atas, dapat 

dikatakan bahwa kepuasan kerja merupakan 

salah satu faktor penting yang patut menjadi 

perhatian bagi suatu organisasi atau 

perusahaan agar dapat mencapai tujuan 

individu sekaligus terpenuhinya tujuan 

organisasi itu sendiri. Gaya kepemimpinan 

termasuk salah satu diantara faktor dominan 

yang perlu dimiliki seorang pemimpin agar 

dapat menjalankan kepemimpinannya secara 

efektif terhadap karyawan. Berkaitan dengan 

hal tersebut, membuktikan bahwa gaya 

kepemimpinan memiliki keterkaitan dengan 

tingkat kepuasan kerja. 

 Menurut Jewell dan Siegall (2010) 

salah satu model kepemimpinan yang 

populer adalah kepemimpinan demokratis. 

Pada umummya gaya kepemimpinan yang 

efektif, tepat dan dapat diterima oleh 

bawahan adalah gaya kepemimpinan yang 

demokratis, dimana pemimpin membantu 

dan mendorong bawahan untuk 

membicarakan dan memutuskan semua 

kebijakan. Kartono (2004) menambahkan 

bahwa pemimpin yang demokratis akan 

melakukan upaya membimbing, memandu, 

mengarahkan dan mengontrol pikiran, 

perasaan atau perilaku seseorang atau 

sejumlah orang untuk mencapai tujuan 

bersama, artinya bahwa seorang pimpinan 

akan mempengaruhi perilaku bawahannya.  

 Peran kepemimpinan sangat 

diperlukan bagi pengembangan karyawan.  

Menurut Suwandi (dalam Suranta, 2002)  

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. Ditambahkan oleh Locke (1997) 

kepemimpinan merupakan aspek yang 

penting dan kompleks dalam kehidupan 

organisasi atau perusahaan. Berhasil atau 

tidaknya kegiatan organisasi seringkali 

dikaitkan dengan keberadaan pimpinan. 



4 

 

Tanpa kepemimpinan yang efektif maka 

kegiatan organisasi sulit untuk diarahkan 

pada pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Kepemimpinan demokratis akan 

mendorong kemampuan mengambil 

keputusan dari para bawahannya, karena 

pemimpin akan mendengarkan, menilai dan 

menerima pikiran-pikiran bawahannya 

sejauh pemikiran tersebut dapat 

dilaksanakan. Para bawahan juga didorong 

untuk meningkatkan kemampuan 

mengendalian diri dan menerima 

tanggungjawab lebih besar.  Keterlibatan 

pimpinan untuk menyertakan karyawan 

dalam pengambilan keputusan akan 

mempunyai dampak pada peningkatan 

hubungan pimpinan dengan bawahan dalam 

meningkatkan partisipasi dan kepuasan kerja 

karyawan. Ulasan ini didukung oleh 

beberapa penelitian sebelumnya antara lain 

kartikasari (2005) yang menyatakan bahwa 

kepuasan kerja karyawan dapat dipengaruhi 

oleh gaya kepemimpinan transformasional, 

begitu pula penelitian Pradipta (2007) yang 

menyatakan kepuasan kerja dipengaruhi gaya 

evaluasi atasan dan persepsi terhadap budaya 

perusahaan.  

Pimpinan perusahaan yang mengerti 

akan segala kebutuhan yang diinginkan oleh 

karyawan baik kebutuhan materi dan juga 

fisiologis. Seorang pemimpin yang baik 

sanggup memberikan arahan yang baik 

terhadap karyawan sehingga mampu 

meningkatkan kinerja karyawan. Penilaian 

karyawan akan kinerja pimpinan tentang 

pola kepemimpinan dalam suatu perusahaan 

atau organisasi memberikan sumbangan 

efektif terhadap motivasi kerja yang akan 

mempengaruhi hasil dari kepuasan kerja 

karyawan. Uraian tersebut menunjukkan 

kepuasan kerja dapat dipengaruhi banyak 

faktor, salah satunya yaitu faktor 

kepemimpinan. Corak atau gaya 

kepemimpinan seorang pemimpin akan 

sangat berpengaruh terhadap efektivitas kerja 

seorang pemimpin. Masing-masing gaya 

kepemimpinan itu menentukan hubungan 

antara kekuasaan pemimpin dan kebebasan 

mereka yang dipimpin sehingga gaya 

kepemimpinan itu membedakan dirinya 

dengan orang lain dan dengan gayanya itu 

akan mewarnai perilaku dan tipe 

kepemimpinannya. 

Berdasarkan ulasan tersebut maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah: 

Apakah ada hubungan antara kepemimpinan 
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demokratis dengan kepuasan kerja?. 

Mengacu pada rumusan masalah tersebut 

maka peneliti ingin mengetahui secara 

empiris dengan melakukan penelitian 

berjudul: Hubungan antara kepemimpinan 

demokratis dengan kepuasan kerja karyawan.  

 

LANDASAN TEORI 

Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan merupakan suatu respon 

emosi atau afeksi seseorang terhadap suatu 

hal. Lefrancois (Tjiptono, 1997) menyatakan 

kepuasan merupakan kebutuhan dasar yang 

dapat digambarkan sebagai suatu hal yang 

menyenangkan. Kebutuhan dasar ini muncul 

karena adanya dorongan-dorongan tertentu 

yang harus disalurkan, sehingga dapat 

dikatakan bahwa kepuasan merupakan istilah 

yang digunakan untuk menganalisis perasaan 

yang telah didapat manusia. Rasa puas akan 

muncul jika dorongan tersebut dapat 

disalurkan dan sebaliknya jika dorongan 

tersebut tidak disalurkan maka akan muncul 

rasa tidak puas. 

Tiffin (dalam As’ad, 2003), 

mendefinisikan kepuasan kerja sebagai sikap 

pegawai terhadap pekerjaan, situasi kerja, 

kerjasama diantara pimpinan dan sesama 

pegawai.  Locke (dalam Luthans, 2006), 

mendefinisikan kepuasan kerja sebagai 

keadaan emosi yang senang atau emosi 

positif yang berasal dari penilaian pekerjaan 

atau pengalaman kerja seseorang. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat 

diambil kesimpulan bahwa kepuasan kerja 

adalah suatu perasaan dan sikap positif 

karyawan terhadap pekerjaannya, kondisi, 

situasi kerja, interaksi dan peran karyawan 

dalam lingkungan kerja yang berkaitkan 

dengan kebutuhan yang akan dicapai dengan 

kenyataan yang ada. 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Kepuasan Kerja 

Anoraga (2004) mengemukakan 

pendapatnya tentang faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan Kepuasan kerja. Adapun 

faktor-faktor tersebut adalah: 

1)  Faktor hubungan antar pegawai, antara 

lain: 

a.  Hubungan antara manajer dengan 

pegawai 

b.  Faktor fisik dan kondisi kerja 

c.  Hubungan sosial di antara teman 

sekerja 

d.  Emosi dan situasi kerja 

2)  Faktor individual, yaitu yang 

berhubungan dengan: 
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a.  Sikap orang terhadap pekerjaannya 

b.  Umur orang sewaktu bekerja 

c.  Jenis kelamin 

3) Faktor-faktor luar (extern), yaitu 

berhubungan dengan faktor-faktor yang 

mendorong pegawai yang berasal dari 

luar selain dirinya sendiri, yaitu: 

a. Keadaan keluarga pegawai 

b. Rekreasi 

c. Pendidikan (training, up grading dan 

sebagainya).  

Faktor- faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja menurut Andarika (2002) 

yang disusun berdasarkan Minnesota 

Satisfaction Questionnare (MSQ) adalah : 

a. Pekerjaan; meliputi beban kerja, 

kesesuaian minat, variasi pekerjaan, 

keamanan kerja, tanggung jawab, 

kebermaknaan pekerjaan, kebebasan 

bertindak, sarana penunjang karir, dan 

lingkungan kerja. 

b. Rekan kerja; meliputi komunikasi dan 

keterbukaan, persaingan, kebersamaan 

dan dukungan kelompok, penyelesaian 

masalah, dan umpan balik. 

c. Gaji dan kesejahteraan karyawan; 

meliputi besar gaji dan tunjangan, sistem 

penilaian prestasi dan penghargaan, 

pemenuhan kebutuhan, dan fasilitas 

kerja. 

d. Promosi dan pengembangan karir; 

meliputi pendidikan dan pelatihan, 

kesempatan pengembangan diri, 

pemenuhan kebutuhan eksistensi diri dan 

reputasi, serta keadilan dalam sistem 

promosi. 

e. Kepemimpinan; meliputi gaya dan 

kualitas kepemimpinan, keterbukaan 

sikap, pemimpin, dukungan dan 

perhatian, serta pemenuhan rasa aman. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja antara lain 

kedudukan (posisi), pangkat (golongan), 

umur, gaji, jaminan finansial dan sosial, 

mutu pengawasan, prestasi, penghargaan, 

kenaikan jabatan, pujian, promosi, rekan 

kerja,  kepemimpinan. 

 

Pengertian Gaya Kepemimpinan 

Demokratis 

Kartono (2004) mengemukakan 

kepemimpinan memainkan peranan yang 

dominan, dalam upaya meningkatkan 

motivasi kerja, produktivitas kerja, baik pada 

tingkat individual, pada tingkat kelompok, 

dan pada tingkat organisasi. Implementasi 

pada kepemimpinan perusahaan dalam 
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manajemen berbasis industri. Hal ini 

memang penting dan memberikan manfaat 

yang besar bagi peningkatan mutu kinerja.  

Kepemimpinan merupakan salah satu 

aspek manajerial dalam kehidupan organisasi 

yang merupakan posisi kunci (key position), 

karena seorang pemimpin, berperan sebagai 

penyelaras dalam proses kerjasama antar 

manusia dalam organisasinya. Menurut 

Siagian (2002), pemimpin yang demokratis 

biasanya memandang peranannya selaku 

koordinator dan integrator dari berbagai 

unsur dan komponen organisasi sehingga 

bergerak sebagai suatu totalitas. Para 

bawahan yang berada di bawah gaya 

kepemimpinan demokratis cenderung 

melaksanakan pekerjaannya dengan penuh 

gairah dan akan terus bekerja sekalipun 

pemimpin tidak mengawasinya. Bawahan 

telah memiliki kesadaran yang tinggi 

terhadap tugas-tugasnya sehingga mau 

melaksanakan pekerjaannya dengan patuh 

dan sukarela. Di sisi lain pemimpin sering 

melibatkan diri dan lebih bangga dalam 

melakukan pekerjaannya jika bawahan tahu 

bahwa pemimpin mereka terlibat dengan 

penuh komitmen dan bergairah. Karyawan 

yang melihat dan menilai pemimpinnya ikut 

serta dalam kegiatan kerja akan mempunyai 

sikap positif terhadap pemimpinnya 

diharapkan akan meningkatkan kepuasan 

kerja. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gaya 

Kepemimpinan Demokratis 

Susanto (1997) menyebutkan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi 

kepemimpinan demokratis antara lain : 

a. Usia. Semakin tinggi maka dalam 

mengambil keputusannya akan disadari oleh 

pemikiran-pemikiran yang matang dan 

rasional. 

b. Pendidikan. Semakin tinggi 

pendidikan uang maka hal  ini akan sangat 

mempengaruhi kemampuan berpikirnya. 

Karena keputusan yang diambil tidak hanya 

berdasarkan pada faktor afeksi saja, tetapi 

akan lebih banyak didasarkan pada faktor 

kognisi. 

c. Pengalaman. Semakin banyak 

pengalaman-pengalaman yang diperoleh 

sejak kecil maka semakin banyak cara yang 

diperoleh remaja untuk mengatasi masalah-

masalahnya. 

d. Kemandirian. Setiap individu yang 

mempunyai sikap mandiri akan mencoba 

lebih dahulu menemukan dan 

menyelesaikan. 
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Menurut French dan Reven (Kartono, 

2004), faktor-faktor yang mempengaruhi 

gaya kepemimpinan demokratis  adalah : 

a. Faktor pribadi. Individu memiliki 

sifat-sifat pribadi yang dapat membantu 

tugasnya sebagai seorang pimpinan.  Namun 

secara garis besar ciri-ciri seorang pemimpin 

yang tegas ialah yang memiliki intelegensi, 

inisiatif, kemampuan melaksanakan supervisi 

dan kemampuan mengambil keputusan yang 

tepat waktu dan kondisi yang tepat dari 

suksesnya kepemimpinan. 

b. Faktor posisi.  Seorang pemimpin 

tidak pernah bekerja dalam ruang kosong 

tetapi selalu ada dalam lingkungan sosial.  Di 

samping itu ada konsep yang diperlukan 

pemimpin yaitu konsep peranan karena 

pemimpin merupakan gambaran bagi 

karyawan. 

c. Faktor situasi. Situasi khusus itu selalu 

membutuhkan total gaya kepemimpinan 

yang khusus pula. Sifat-sifat pemimpin harus 

sesuai dengan kebutuhan kelompok yang 

bersangkutan dan cocok dengan situasi dan 

kondisi yang ada. 

Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepemimpinan demokratis 

antara lain usia, pendidikan, pengalaman, 

kemandirian, pribadi, posisi, situasi, mental, 

kondisi fisik dan faktor sosial. 

 

HIPOTESIS 

Ada hubungan positif antara gaya 

kepemimpinan demokratis dengan kepuasan 

kerja. Semakin tinggi  gaya kepemimpinan 

demokratis  maka akan semakin tinggi pula 

kepuasan kerja  begitu pula sebaliknya. 

Semakin rendah gaya kepemimpinan 

demokratis  maka akan semakin rendah 

kepuasan kerja.  

 

METODE 

Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel tergantung : Kepuasan kerja   

Variabel bebas : Gaya 

kepemimpinan demokratis 

 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian karyawan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis 

Jawa Barat berjumlah 70 responden.    

Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah studi populasi yaitu menggunakan 

semua anggota populasi yang ada sebagai 

subjek penelitian.  
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Alat pengumpulan data 

Skala kepuasan kerja yang digunakan 

disusun oleh Fuani (2006) berdasarkan 

aspek-aspek yang dikemukakan oleh 

Anoraga (2004) yaitu aspek rasa aman, 

kesempatan untuk maju dan berkembang, 

gaji atau uang, nama baik tempat kerja, 

kesempatan berprestasi dan pengakuan diri. 

Skala ini pernah diujicobakan pada 40 

karyawan Koperasi Simpan Pinjam Intidana 

Ambarawa dan mempunyai koefisien 

validitas (rbt) bergerak dari 0,277 sampai 

0,724 dengan p < 0,05 dan  koefisien  

reliabilitas  (rtt) sebesar 0,923. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh subjek 

menunjukkan semakin tinggi kepuasan kerja  

dan semakin rendah skor yang diperoleh 

semakin rendah pula  kepuasan kerja. 

  Skala gaya kepemimpinan 

demokratis  yang digunakan disusun oleh 

Pratiwi (2012) dan pernah di ujicobakan 

pada perawat RS. Hardjolukito Magelang 

dengan nilai koefisien validitas (rbt) berkisar 

0,320 sampai 0,718; p < 0,05 dan koefisien 

reliabilitas (rtt) = 0,936. Penyusunan skala 

berdasarkan aspek-aspek  yang dikemukakan 

oleh Lewin (Jewel dan Siegall,  2010) 

sebagai berikut. Bantuan dan dorongan 

dalam bekerja;  penekanan atau pencapaian 

tujuan, pembentukan kelompok (Team 

building) dan objektif.  

 

Metode Analisis Data 

Teknik atau metode analisis data 

yang digunakan untuk menguji hipotesis 

yaitu product moment, karena di dalam 

penelitian ini hanya ada dua variabel yang  

koefisien korelasinya diperoleh dengan 

mengkorelasikan derajat hubungan antar dua 

variabel (Hadi, 2005).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

 Berdasarkan hasil analisis product 

moment diperoleh nilai koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,638; p = 0,000 (p<0,01). Hasil 

tersebut menunjukkan ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara gaya 

kepemimpinan demokratis dengan kepuasan 

kerja. Semakin tinggi (optimal) gaya 

kepemimpinan demokratis maka semakin 

tinggi kepuasan kerja, begitu sebaliknya 

semakin rendah (minimal) gaya 

kepemimpinan demokratis maka semakin 

rendah kepuasan kerja. Dari hasil analisis 

diketahui koefisien determinan (r
2
) = 0,407. 

Hal ini berarti sumbangan efektif gaya 

kepemimpinan demokratis terhadap 
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kepuasan kerja sebesar 40,7%, artinya masih 

terdapat 59,3% faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kepuasan kerja selain 

variabel gaya kepemimpinan demokratis, 

misalnya pangkat (golongan), umur, gaji, 

jaminan finansial dan sosial, mutu 

pengawasan, prestasi, penghargaan, kenaikan 

jabatan, pujian, promosi, rekan kerja.  

Berdasarkan hasil analisis diketahui 

variabel gaya kepemimpinan demokratis 

mempunyai rerata empirik sebesar 107,929 

dan rerata hipotetik sebesar 95 yang berarti 

gaya kepemimpinan demokratis tergolong 

tinggi. Dari 70 subjek, terdapat 26 subjek 

(37,1%) memiliki gaya kepemimpinan 

demokratis sedang, 42 subjek (60%) 

tergolong tinggi dan 2 subjek (2,9%) 

memiliki gaya kepemimpinan demokratis 

tergolong sangat tinggi.  

Adapun variabel kepuasan kerja 

diketahui rerata empirik sebesar 129 dan 

rerata hipotetik sebesar 110  berarti kepuasan 

kerja subjek penelitian tergolong tinggi.  

Dari 70 subjek penelitian, terdapat 2 subjek 

(2,9%) memiliki kepuasan kerja rendah, ada 

16 subjek (22,9%) memiliki kepuasan kerja 

sedang, 41 subjek (58,6%) memiliki 

kepuasan kerja tinggi dan 11 subjek (15,7%) 

memiliki kepuasan kerja sangat tinggi.  

 

Pembahasan 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

beberapa pendapat para ahli, diantaranya 

Kartono (2004) mengemukakan bahwa 

pemimpin yang demokratis akan melakukan 

upaya membimbing, memandu, 

mengarahkan dan mengontrol pikiran, 

perasaan atau perilaku seseorang atau 

sejumlah orang untuk mencapai tujuan 

bersama, artinya bahwa seorang pimpinan 

akan mempengaruhi perilaku bawahannya 

Faktor- faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja menurut Andarika (2002) 

diantaranya yaitu kepemimpinan. meliputi 

gaya dan kualitas kepemimpinan, 

keterbukaan sikap, pemimpin, dukungan dan 

perhatian, serta pemenuhan rasa aman. 

Ditambahkan oleh Siagian (2002) pemimpin 

yang demokratis biasanya memandang 

peranannya selaku koordinator dan integrator 

dari berbagai unsur dan komponen organisasi 

sehingga bergerak sebagai suatu totalitas. 

Para bawahan yang berada di bawah gaya 

kepemimpinan demokratik cenderung 

melaksanakan pekerjaannya dengan penuh 

gairah dan akan terus bekerja sekalipun 

pemimpin tidak mengawasinya. Bawahan 

telah memiliki kesadaran yang tinggi 
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terhadap tugas-tugasnya sehingga mau 

melaksanakan pekerjaannya dengan patuh 

dan sukarela. Di sisi lain pemimpin sering 

melibatkan diri dan lebih bangga dalam 

melakukan pekerjaannya jika bawahan tahu 

bahwa pemimpin mereka terlibat dengan 

penuh komitmen dan bergairah. Karyawan 

yang melihat dan menilai pemimpinnya ikut 

serta dalam kegiatan kerja akan mempunyai 

sikap positif terhadap pemimpinnya 

diharapkan akan meningkatkan kepuasan 

kerja 

Berdasarkan hasil analisis diketahui 

variabel gaya kepemimpinan demokratis 

mempunyai rerata empirik sebesar 107,929 

dan rerata hipotetik sebesar 95 yang berarti 

gaya kepemimpinan demokratis tergolong 

tinggi. Secara spesifik terdapat 26 subjek 

(37,1%) memiliki gaya kepemimpinan 

demokratis sedang, 42 subjek (60%) 

tergolong  tinggi dan 2 subjek (2,9%) 

memiliki gaya kepemimpinan demokratis 

tergolong sangat tinggi.  Adapun variabel 

kepuasan kerja diketahui rerata empirik 

sebesar 129 dan rerata hipotetik sebesar 110  

berarti kepuasan kerja subjek penelitian 

tergolong tinggi. Secara spesifik terdapat 2 

subjek (2,9%) memiliki kepuasan kerja 

rendah, ada 16 subjek (22,9%) memiliki 

kepuasan kerja sedang, 41 subjek (58,6%) 

memiliki kepuasan kerja tinggi dan 11 subjek 

(15,7%) memiliki kepuasan kerja sangat 

tinggi.  Hasil kategori di atas menunjukkan 

kepemimpinan demokratis yang 

dikembangkan pimpinan dalam memimpin 

bawahan di Lapas Ciamis sudah 

mencerminkan aspek-aspek kepemimpinan 

demokratis yaitu bantuan dan dorongan 

dalam bekerja;  penekanan atau pencapaian 

tujuan, pembentukan kelompok, objektif. 

Begitu pula bawahan (karyawan Lapas) 

sudah merasakan adanya kepuasan dalam 

bekerja, sehingga perilaku dan sikap dalam 

pekerjaan sesuai dengan aspek-aspek rasa 

aman, kesempatan untuk maju dan 

berkembang, gaji atau uang, nama baik 

tempat kerja, kesempatan berprestasi dan 

pengakuan diri. 

Dari hasil analisis diketahui koefisien 

determinan (r
2
) = 0,407. Hal ini berarti 

sumbangan efektif gaya kepemimpinan 

demokratis terhadap kepuasan kerja sebesar 

40,7%, artinya masih terdapat 59,3% faktor-

faktor lain yang mempengaruhi kepuasan 

kerja selain variabel gaya kepemimpinan 

demokratis, misalnya pangkat (golongan), 

umur, gaji, jaminan finansial dan sosial, 

mutu pengawasan, prestasi, penghargaan, 
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kenaikan jabatan, pujian, promosi, rekan 

kerja 

Hasil penelitian ini menunjukkan ada 

hubungan positif yang sangat signifikan 

antara gaya kepemimpinan demokratis 

dengan kepuasan kerja, namung Generalisasi 

dari hasil-hasil penelitian ini terbatas pada 

populasi tempat penelitian dilakukan yaitu di 

Lapas Kelas II Ciamis Baru 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.  

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

1.Nilai koefisien korelasi (r) sebesar 

0,638; p = 0,000 (p<0,01), artinya ada 

hubungan positif yang sangat signifikan 

antara gaya kepemimpinan demokratis 

dengan kepuasan kerja. Semakin tinggi atau 

positif gaya kepemimpinan demokratis maka 

semakin tinggi kepuasan kerja. 

2.Gaya kepemimpinan demokratis 

mempunyai rerata empirik sebesar 107,929 

dan rerata hipotetik sebesar 95 yang berarti 

gaya kepemimpinan demokratis tergolong 

tinggi. Adapun variabel kepuasan kerja 

diketahui rerata empirik sebesar 129 dan 

rerata hipotetik sebesar 110  berarti kepuasan 

kerja subjek penelitian tergolong tinggi. 

3.Sumbangan efektif gaya 

kepemimpinan demokratis terhadap 

kepuasan kerja sebesar 40,7%, artinya masih 

terdapat 59,3% faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kepuasan kerja selain 

variabel gaya kepemimpinan demokratis, 

misalnya pangkat (golongan), umur, gaji, 

jaminan finansial dan sosial, mutu 

pengawasan, prestasi, penghargaan, kenaikan 

jabatan, pujian, promosi, rekan kerja 

 

Saran 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan tema 

yang sama disarankan: 

a. Memperluas area penelitian tidak hanya 

terbatas pada Lapas kelas II Ciamis tapi 

juga pada Lapas Lapas yang lain, serta 

menambahkan variabel lain di luar gaya 

kepemimpinan demokratis. Hal ini 

mengingat masih terdapat 59,3% faktor-
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faktor lain yang mempengaruhi kepuasan 

kerja selain variabel gaya kepemimpinan 

demokratis, misalnya pangkat (golongan), 

umur, gaji, jaminan finansial dan sosial, 

mutu pengawasan, prestasi, penghargaan, 

kenaikan jabatan, pujian, promosi, rekan 

kerja 

b. Distribusi skala yang mengandalkan pihak 

staf berpeluang mendorong munculnya 

intervensi dan evaluasi independen dari 

atasan terhadap bawahan, oleh karena itu 

pada penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat dibagikan secara langsung kepada 

subjek yang diteliti.  
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