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ABSTRAK 
 
 
 Tujuan dalam penelitian adalah: (1) Untuk mengetahui apakah variabel 
atribut perilaku kepemimpinan transformasional yang terdiri dari kemampuan 
berempati, tindakan yang mencerminkan misi, rasa percaya diri, perilaku 
pengembangan citra diri, keyakinan terhadap kompetensi bawahan, perilaku 
penciptaan peluang bagi pengikut untuk mengalami kesuksesan mempunyai 
pengaruh terhadap motivasi kerja pegawai? (2) Dimensi atau variabel manakah 
yang paling dominan mempengaruhi motivasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan 
Simo Kabupaten Boyolali? 
 Penelitian ini merupakan penelitian survey. Populasi adalah semua 
pegawai kantor kecamatan Simo yang berjumlah 24 responden, sehingga teknik 
sampling menggunakan teknik sensus, dimana semua populasi diteliti. Metode 
analisis data menggunakan: (1) uji instrumen penelitian, yaitu uji validitas dan 
reliabilitas, (2) Uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi, heteroskedastisitas, 
multikolinearitas dan normalitas (3) Uji regresi linear berganda, (4) Uji hipotesis, 
yaitu uji t, uji F dan uji koefisien determinasi. 
 Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa: (1) Uji instrumen, 
semua kuesioner dinyatakan valid dan reliabel. (2) Uji Asumsi klasik, tidak terjadi 
kesalahan dalam asumsi klasik, (3) Hasil uji hipotesis, diperoleh hasil: (a) Hasil 
uji t menunjukkan bahwa Displays Empathy, Dramatizes the Misssion, Projects 
Self Assurances, Enhances the Leader’s Image, Assures followers of Their 
Competency, Provides followers with Opportunities to Experience Success secara 
individual berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai, hal ini 
ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. (b) Hasil uji F 
menunjukkan bahwa Displays Empathy, Dramatizes the Misssion, Projects Self 
Assurances, Enhances the Leader’s Image, Assures followers of Their 
Competency, Provides followers with Opportunities to Experience Success secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai, hal ini 
ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. (c) Hasil uji regresi 
linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel Dramatizes the 
Misssion mempunyai nilai koefisien regresi paling besar, sehingga variabel 
Dramatizes the Misssion merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi 
motivasi kerja pegawai dibanding dengan variabel lain. (d) Hasil uji koefisien 
determinasi diperoleh angka koefisien R Square sebesar 0,929 atau 92,9%, artinya 
variabel kepemimpinan transformasional mampu menerangkan variasi variabel 
motivasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali sebesar 
92,9% dan sisanya 7,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. 
 
Kata Kunci:  Kepemimpinan transformasional, motivasi kerja pegawai 
 



 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 

Di era reformasi yang telah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu, 
membawa angin segar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa 
Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu kehidupan yang baru 
dengan membangun dan menciptakan masyarakat yang madani yaitu 
masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, profesionalisme, 
demoktaris, partisipatif, transparan, akuntabel dan mandiri serta mampu 
bersaing dengan bangsa yang lain. Sebagai negara kesatuan, negara Indonesia 
menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan 
memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk 
menyelenggarakan otonomi daerah.  

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (5) menyebutkan: Otonomi daerah adalah 
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan pemberian otonomi 
adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan 
mendorong tumbuhnya prakarsa pemerintah, masyarakat dan swasta, sehingga 
daerah akan mampu mandiri, dan mampu berkompetisi secara sehat. 
Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang harus dilaksanakan secara 
bertanggungjawab dan profesional dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya 
secara transparan, efektif dan efisien. 

Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagaimana 
disebutkan dalam pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: “Perangkat daerah kabupaten 
atau kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, 
lembaga tehnis daerah, kecamatan, dan kelurahan.” Selanjutnya pasal 126 ayat 
(2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut menyebutkan, kecamatan 
dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah. Sedangkan ayat (3) menyebutkan: Selain 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga menyelenggarakan 
tugas umum pemerintahan meliputi: 

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 

umum. 



 

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan. 

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan. 
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan. 

Pelaksanaan tugas Camat dibantu oleh Sekretariat Kecamatan yang 
dipimpin oleh seorang sekretaris camat yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada camat. Selain itu dibantu oleh beberapa seksi yang 
masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada camat. Sekretaris camat, dan para kepala 
seksi di lingkungan kecamatan, merupakan pejabat pelayanan publik. Oleh 
karena itu, mereka dituntut memiliki kemampuan, keterampilan, dan 
profesionalisme dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. 

Sebagai pejabat pelayanan publik dituntut untuk menunjukkan 
kepemimpinan yang baik dalam menjalankan tugas pelayanan dan memiliki 
daya tanggap serta menunjukan sikap yang sopan dalam melayani masyarakat. 
Untuk mencapai tujuan organisasi perlu didukung adanya kepemimpinan yang 
baik yang dapat menunjang kelancaran, tugas pelayanan publik sebagai abdi 
negara dan abdi masyarakat. Di samping itu untuk dapat menjalankan tugas 
dengan baik perlu adanya motivasi kerja seluruh staf.  

Berbagai pengaruh perubahan yang terjadi menuntut organisasi untuk 
menyikapi dengan langkah-langkah inovasi, baik dalam penyusunan program 
kebijakan, perumusan visi dan misi bahkan perubahan ini kadang-kadang 
menuntut perubahan paradigma dan budaya organisasi. Dalam kondisi seperti 
ini seorang Camat dituntut untuk dapat berperan sebagai manajer yang 
bertugas memimpin kantor sekaligus sebagai pemimpin sosial yang harus 
mampu tampil sebagai tokoh masyarakat, yang mampu memberikan 
pencerahan dan mengeliminasi dampak negatif dari perubahan. 

Menurut Siagian (2002), peranan pejabat pimpinan organsiasi sangat 
sentral dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Berdasarkan pendapat ini, maka pencapaian tujuan organisasi sangat 
ditentukan oleh kemampuan seorang pemimpin Setiap pemimpin harus dapat 
memberikan arahan kepada bawahannya, seperti bagaimana membangun 
komitmen organisasi, memotivasi bawahan, menciptakan lingkungan kerja 
dan hubungan kerja yang harmonis dengan bawahan guna meningkatkan 
produktivitas dan kinerjanya. Seperti yang dikatakan Day dan Lord, Tidak 



 

terlalu diragukan bahwa sukses suatu organisasi, atau setiap kelompok dalam 
organisasi sangat tergantung pada kualitas pimpinan, apakah dalam bisnis, 
pemerintahan, pendidikan kedokteran atau agama (Robbins, 2006). 

Seorang pemimpin sering dihadapkan pada persoalan bagaimana dapat 
menciptakan suatu situasi dimana bawahan dapat memperoleh kepuasan 
kebutuhan individunya di dalam melakukan pekerjaannya untuk mencapai 
tujuan oerganisasi. Atau dengan kata lain bagaimana seorang pemimpin dapat 
menyesuaikan antara keinginan bawahan dengan tujuan organisasi. Untuk 
dapat menyesuaikan kedua hal ini seorang pemimpin harus dapat memahami 
sifat dari bawahannya. Apa yang mendorong mereka untuk bekerja dengan 
sebaik-baiknya, dan bagaimana cara memotivasi mereka. 

Sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan bawahan, Bass (2006), 
menyebutkan ada dua macam gaya kepemimpinan yaitu transaksional dan 
transformasional. Kebutuhan bawahan yang lebih rendah seperti kebutuhan 
fisik, rasa aman dan kebutuhan sosial dapat terpenuhi dengan baik melalui 
kepemimpinan transaksional. Namun kebutuhan aktualisasi diri, hanya 
mungkin terpenuhi melalui pendekatan kepemimpinan transformasional. 

Kepemimpinan tranformasional mampu membawa organisasi menuju 
kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepemimpinan transaksional. 
Iklim dan akibat yang ditimbulkan dari kepemimpinan transformasional 
adalah meningkatnya motivasi kerja, antusiasme, komitmen, kepuasan kerja, 
kesejahteraan dan kesehatan bawahan. 

Kepemimpinan tranformasional merupakan model kepemimpinan 
dimana seorang pemimpin cenderung untuk memberikan motivasi kepada 
bawahan untuk bekerja lebih baik serta menitikberatkan kepada perilaku untuk 
membantu tranformasi antara individu dengan organisasi (Sulistyo, 2006). 
Dengan demikian kepemimpinan transformasional akan dapat menciptakan 
kerjasama dan hubungan yang harmonis antara pimpinan dan bawahan 
sehingga akan mempengaruhi peningkatan motivasi kerja pegawai. 

Camat dalam menjalankan tugasnya yang begitu kompleks tersebut, 
memerlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang secara kuantitatif 
harus sesuai dengan standar yang ada dan sacara kualitatif SDM tersebut harus 
handal, memiliki motivasi, dedikasi, loyalitas dan kinerja yang tinggi. Selain 
dukungan SDM, Camat harus mampu mengembangkan pola kepemimpinan 
yang tepat. Sebab kepemimpinan menduduki posisi sentral dalam organisasi 
terutama dalam pengendalian organisasi.  

 



 

B. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui apakah variabel atribut perilaku kepemimpinan 

transformasional yang terdiri dari kemampuan berempati, tindakan yang 
mencerminkan misi, rasa percaya diri, perilaku pengembangan citra diri, 
keyakinan terhadap kompetensi bawahan, perilaku penciptaan peluang 
bagi pengikut untuk mengalami kesuksesan mempunyai pengaruh 
terhadap motivasi kerja pegawai? 

2. Dimensi atau variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi 
motivasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali? 

 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kepemimpinan Transformasional 

Siagian (2004) menjawab atas pertanyaan tersebut adalah terletak pada 
kemampuan organisasi mengubah strateginya. Dengan kata lain, dalam 
menghadapi berbagai tantangan tersebut organisasi dituntut untuk melakukan 
transformasi organisasi dan tidak sekedar pengembangan organisasi. 
Transformasi dalam pengertian perubahan-perubahan drastis yang terjadi 
dalam organisasi yang menyangkut cara organisasi berfungsi dan berinteraksi 
dengan lingkungannya. Perubahan-perubahan tersebut diarahkan pada tiga 
faktor organisasional, yaitu: 1) struktur organisasi sebagai keseluruhan, 2) 
proses manajemen dan 3) kultur organisasi. Seorang pemimpin dalam 
perubahan strategi ini memainkan peranan utama dalam menentukan strategi 
organisasi. Karena sebagaimana diketahui bahwa strategi sangat menentukan 
apakah organisasi akan berhasil atau tidak. Pemimpin adalah yang 
bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan strategi tersebut.  

Pemimpin dituntut memiliki kompetensi dalam memimpin perubahan 
dalam organisasinya yang sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam 
lingkungan tempat organisasi tersebut berada. Pemimpin perlu mengenali 
karakteristik perubahan di era globalisasi dan era informasi ini, untuk 
membangkitkan rasa keterdesakan dalam diri mereka tentang pentingnya 
kompetensi untuk mengelola perubahan (Mulyadi, 2000).  

Dengan demikian pemimpin dapat menentukan strategi organisasional 
yang tepat. Dalam konteks inilah peranan kepemimpinan dalam transformasi 
organisasi mempunyai peranan yang sangat penting. 

Mc Gregor dan Burns (Yukl, 2005), membedakan kepemimpinan yang 
melakukan transformasi dan kepemimpinan transaksional. Menurutnya 



 

kepemimpinan transformasional menyerukan nilai-nilai moral dari para 
pengikut dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah 
etis dan untuk memobilisasi energi dan sumberdaya mereka untuk 
mereformasi institusi. Sedangkan kepemimpinan transaksional memotivasi 
para pengikut dengan menyerukan kepentingan pribadi mereka. 
Kepemimpinan transaksional dapat melibatkan nilai-nilai tetapi nilai tersebut 
relevan dengan proses pertukaran, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab 
dan timbal balik. Sebagai contoh para pemimpin politis bertukar pekerjaan, 
subsidi dan kontrak pemerintah yang menguntungkan ditukar dengan suara 
dan kontribusi kampanye. Para pemimpin perusahaan bertukar gaji dan status 
dengan upaya kerja. 

Bass (2005) membedakan perilaku kepemimpinan transformasional 
dengan kepemimpinan transaksional dari perilaku, komponen yang digunakan 
untuk mempengaruhi para pengikut dan pengaruh dari pimpinan kepada para 
pengikut. Perilaku kepemimpinan transformasional mengubah dan memotivasi 
pengikut dengan tiga hal: 
1. Membuat mereka lebih menyadari pentingnya hasil tugas. 
2. Membujuk mereka untuk mementingkan kepentingan tim atau organisasi 

mereka dari pada kepentingan pribadi. 
3. Mengaktifkan kebutuhan mereka yang lebih tinggi.  

Dengan cara ini para pengikut merasakan kepercayaan, kekaguman dan 
kesetiaan dan penghormatan kepada pemimpin, dan mereka termotivasi untuk 
melakukan lebih dari pada yang diharapkan dari mereka. Sebaliknya 
kepemimpinan transaksional melibatkan sebuah proses pertukaran yang 
menghasilkan kepatuhan pengikut akan permintaan pemimpin tetapi tidak 
menghasilkan antusiasme dan komitmen terhadap sasaran tugas. Menurut 
Bass (2005), kepemimpinan transformasional lebih dapat meningkatkan 
motivasi kerja dibanding kepemimpinan transaksional. Tetapi menurutnya 
pemimpin yang efektif akan menggunakan kombinasi dari keduanya. 

Menurut Bass (2005), kepemimpinan transformasional memiliki empat 
perilaku transformasional, yaitu : 
1. Pengaruh ideal, yaitu perilaku yang membangkitkan emosi dan identifikasi 

yang kuat dari pengikut terhadap pemimpin; 
2. Perimbangan individual, yaitu pemberian dukungan, dorongan dan 

pelatihan bagi pengikut; 
3. Motivasi inspirasional, yaitu penyampaian visi yang menarik, dengan 

menggunakan simbol untuk mengfokuskan bawahan dan membuat model 
perilaku yang tepat; 



 

4. Stimulasi intelektual, yaitu perilaku yang meningkatkan kesadaran 
pengikut akan permasalahan dan mempengaruhi pengikut untuk 
memandang masalah dari perspektif yang baru. 
Yukl (2005) memberikan pedoman tentatif bagi pemimpin 

transformasional dalam menginspirasi dan memotivasi pengikutnya, sebagai 
berikut:  
1. Menyatakan visi yang jelas dan menarik; 
2. Menjelaskan bagaimana visi tersebut dapat dicapai; 
3. Bertindak secara rahasia dan optimistis; 
4. Memperlihatkan keyakinan terhadap pengikut; 
5. Menggunakan tindakan dramatis dan simbolis untuk menekankan nilai-

nilai penting; 
6. Memimpin dengan memberikan contoh; 
7. Memberikan kewenangan kepada orang-orang untuk mencapai visi 

tersebut. 
Para pemimpin transformasional membuat pengikut lebih menyadari 

kepentingan dan nilai dari pekerjaan dan membujuk pengikut untuk tidak 
mendahulukan kepentingan pribadi demi organisasi. Para pemimpin 
mengembangkan keyakinan dan katrampilan pengikut untuk menyiapkan 
mereka mendapatkan tanggung jawab yang lebih banyak dalam organisasi 
yang memberikan wewenang. Para pemimpin memberikan dorongan dan 
dukungan saat dibutuhkan untuk mempertahankan antusiasme dan upaya 
menghadapi halangan, kesulitan dan kelelahan. Hasil dari pengaruh ini para 
pengikut percaya dan hormat kepada pimpinan dan mereka termotivasi untuk 
melakukan lebih dari yang diharapkan sebelumnya (Yukl, 2005). 

Menurut Suwaidan (2002) dampak kepemimpinan transformasional 
antara lain sebagai berikut : 
1. Meningkatnya semangat para pengikut; 
2. Lebih komitmen terhadap prinsip dan visi; 
3. Peningkatan kinerja; 
4. Kerja tim lebih solid, berani mengorbankan kepentingan pribadi untuk 

tujuan bersama. 
Behling dan Mc Fillen (1996) memberikan definisi operasional variabel 

perilaku pemimpin adalah sebagai berikut:  
1. Displays Empathy, yaitu perilaku pemimpin mengindikasikan orientasi 

pada kebutuhan dan keinginan bawahan (kemampuan berempati). 
Indikator Variabel: 



 

a. Mampu menerima sudut pandang orang lain 
Individu mampu membedakan antara apa yang dikatakan atau 
dilakukan orang lain dengan reaksi dan penilaian individu itu sendiri. 
Dengan perkembangan aspek kognitif seseorang, kemampuan untuk 
menerima sudut pandang orang lain dan pemahaman terhadap perasaan 
orang lain akan lebih lengkap dan akurat sehingga ia akan mampu 
memberikan perlakuan dengan cara yang tepat 

b. Memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain 
Individu mampu mengidentifikasi perasaan-perasaan orang lain dan 
peka terhadap hadirnya emosi dalam diri orang lain melalui pesan non 
verbal yang ditampakkan, misalnya nada bicara, gerak-gerik dan 
ekspresi wajah. Kepekaan yang sering diasah akan dapat 
membangkitkan reaksi spontan terhadap kondisi orang lain, bukan 
sekedar pengakuan saja. 

c. Mampu mendengarkan orang lain 
Mendengarkan merupakan sebuah ketrampilan yang perlu dimiliki 
untuk mengasah kemampuan empati. Sikap mau mendengar 
memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap perasaan orang lain 
dan mampu membangkitkan penerimaan terhadap perbedaan yang 
terjadi. 

2. Dramatizes the Mission, yaitu pemimpin menggunakan metafora, kiasan, 
analogi untuk nilai-nilai dan simbol organisasi untuk menyampaikan misi 
dan kepentingannya. Pemimpin mengkomunikasikan misi utama melalui 
tindakan yang dilakukannya (tindakan yang mencerminkan misi). 
Indikator variabel: 
a. Smart (Cerdas) 

Pemimpin harus cerdas, yang bukan hanya dikukuhkan dalam gelar-
gelar kesarjanaan yang berderet. Namun dalam sikap perilaku yang 
mencerminkan banyaknya ”kandungan’ pemahaman anda sebagai 
’pejabat’ tinggi di organisasi anda. Andapun harus betul-betul 
menguasai bidang kerja anda (skill full). Dengan kemampuan yang 
handal, anda akan dihargai dan dengan sendirinya diakui sebagai 
Leader (orang yang memimpin) karena memang anda ahlinya. 

b. Menghargai orang lain 
Pemimpin harus melihat setiap orang dengan hormat tak terkecuali. 
Gaya sok jagoan, main perintah, dan otoriter yang masih dipakai 
sebagian orang dalam memimpin perusahaan sebetulnya justru 



 

menurunkan kewibawaannya sendiri. Sudah menjadi naluri setiap 
manusia untuk menolak atau menjauh dari orang-orang yang kasar dan 
tinggi hati. Bersikap arogan hanya membuat jarak dengan anak buah 
anda. Sebaliknya dengan bersikap rendah hati, orang akan merasa 
nyaman dengan anda dan dengan demikian komunikasi yang lebih 
terbuka justru terjalin dengan harmonis. 

c. Ber-Etika. 
Pemimpin harus mengerti etika, memahami filosofinya dan 
mengimplementasikan aturan-aturan Etika secara konsisten dalam 
kesehariannya. Sebagai pemimpin anda harus berkata-kata dengan 
santun, bersikap sopan dan berinteraksi dengan baik dengan siapapun. 
Dari mulai teman sejawat sampai pesuruh, dari mitra bisnis sampai 
relasi baru secara luas. Anda tidak boleh berhenti belajar dan 
meningkatkan kwalitas diri anda sampai maksimal (excellent 
personality). Sebagi pemimpin, anda jangan hanya pandai memerintah, 
namun juga harus pandai menerima saran, kritik bahkan keluhan 
(complain) dari anak-buah anda sekalipun. 

3. Projects Self-Assurance, yaitu pemimpin bertindak percaya diri dan penuh 
keyakinan (rasa percaya diri). Indikator variabel: 
a. Self Concept: bagaimana seorang pemimpin menyimpulkan dirinya 

secara keseluruhan, bagaimana seorang pemimpin melihat potret 
dirinya secara keseluruhan, bagaimana pemimpin mengkonsepsikan 
dirinya secara keseluruhan. 

b. Self Esteem: sejauh mana seorang pemimpin mempunyai perasaan 
positif terhadap dirinya, sejauh mana seorang pemimpin memunyai 
sesuatu yang ia rasakan bernilai atau berharga dari dirinya, sejauh 
mana seorang pemimpin meyakini adanya sesuatu yang bernilai, 
bermartabat atau berharga di dalam dirinya. 

c. Self Efficacy: sejauh mana seorang pemimpin mempunyai keyakinan 
atas kapasitas yang ia miliki untuk bisa menjalankan tugas atau 
menangani persoalan dengan hasil yang bagus (to succeed). Ini yang 
disebut dengan general self efficacy. Atau juga, sejauh mana ia 
meyakini kapasitasnya di bidang dalam menangani urusan tertentu. Ini 
yang disebut dengan specific self efficacy. 

d. Self Confidence: sejauh mana seorang pemimpin mempunyai 
keyakinan terhadap penilaian nya atas kemampuan Anda dan sejauh 
mana ia bisa merasakan adanya “kepantasan” untuk berhasil. Self 
confidence itu adalah kombinasi dari self esteem dan self efficacy. 



 

4. Enhances the Leader’s Image, yaitu perilaku pemimpin ditunjukkan 
dengan tindakan-tindakan yang dilakukan dari kompetensi personal dan 
komitmen total pada misi organisasi (perilaku pengembangan citra diri). 
Indikator variabel: 
a. Memperluas pengetahuan mengenai fakta situasional. Jangan bersikap 

tak acuh dengan lingkungan sekitar; 
b. Menjalin hubungan dengan orang lain; 
c. Mengelola waktu secara efektif; 
d. Menjaga keaktualan pengetahuan agar tidak tertinggal dan relevan. 

Jangan malas mencari pengetahuan baru; 
e. Berlatih untuk mengumpulkan fakta dan membuat asumsi; 
f. Membuat jurnal pribadi dengan menggunakan catatan harian agar 

jadwal kita menjadi teratur. 
5. Assures Followers of Their Competency, yaitu pemimpin bersikap untuk 

menyampaikan gagasan bahwa bawahan dapat meningkatkan kinerjanya, 
mengatasi hambatan, dan mengendalikan situasi di sekitar mereka 
(keyakinan terhadap kompetensi bawahan). Indikator variabel: 
a. Inkompetensi tanpa sadar (tidak menyadari ketidak mampuan) 

Anda tidak menyadari bahwa anda tidak tahu, seperti anak kecil yang 
pertama kali mencoba naik sepeda tidak menyadari 
ketidakmampuannya mengendarai sepeda. Ia melihat orang lain bisa 
mengendarai sepeda dan ia pun merasa mampu. 

b. Kompetensi sadar (menyadari kemampuan) 
Pada tahapan ini, orang mulai bertindak mengembangkan keterampilan 
yang diperlukan untuk melakukan hal yang mereka inginkan. Anak 
kecil belajar dari orang tuanya cara mengendarai sepeda. Dia terus 
berusaha sampai akhirnya bisa, menjaga keseimbangan, mengayuh 
pedal, dan mengontrol stir. Demikian juga dalam satuan kerja atasan 
dan bawahan harus menyadari bahwa mereka mestinya selalu 
meningkatkan komunikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat. 

c. Kompetensi tanpa sadar (tidak menyadari memiliki kemampuan) 
Kebiasaan timbul dari upaya mengulang- ulang keterampilan atau 
perilaku tertentu. Anak kecil itu sekarang pandai mengendarai 
sepedanya tanpa mengawasi terus kakinya mengayuh pedal. Emerson 
mengatakan “Kawanku, kebiasaan yang dilakukan terus-menerus 
akhirnya akan menjadi bagian dari diri seseorang”. Dalam satuan kerja 



 

apabila selalu atasan dan bawahan melatih keterampilan komunikasi, 
secara otomatis mampu memahami dan melaksanakan hak dan 
kewajibannya dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi 

6. Provides Followers with Opportunities to Experience Success, yaitu 
pemimpin mendelegasikan tanggungjawab untuk memberi tantangan tugas 
dan pekerjaan sehingga merubah hambatan menjadi kinerja bawahan 
(perilaku penciptaan peluang bagi pengikut untuk mengalami 
kesuksesan).Indikator variabel: 
a. Disiplin 

Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang pemimpin harus memiliki 
kedisiplinan yang tinggi. Arti dari kata disiplin itu sendiri adalah 
ketepatan komitmen pemimpin terhadap tugas dan pekerjaannya. 
Ketepatan yang dimaksud bersifat menyeluruh, yaitu ketepatan 
terhadap waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerja dan sebagainya. 
Ketepatan terhadap waktu, dapat dibina dalam diri seseorang dengan 
berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang 
direncanakan. 

b. Komitmen Tinggi 
Komitmen adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh 
seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam 
melaksanakan kegiatannya, seorang pemimpin harus memiliki 
komitmen yang jelas, terarah dan bersifat progresif (berorientasi pada 
kemajuan). Komitmen terhadap dirinya sendiri dapat dibuat dengan 
identifikasi cita-cita, harapan dan target-target yang direncanakan 
dalam hidupnya 

c. Kreatif dan Inovatif 
Untuk memenangkan persaingan, maka seorang pemimpin harus 
memiliki daya kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut 
sebaiknya dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan 
gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan yang telah ada selama ini. 
Gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh 
ruang, bentuk ataupun waktu. Justru seringkali ide-ide jenius 
yangmemberikan terobosan-terobosan baru dalam ruang kerja awalnya 
adalah dilandasi oleh gagasan-gagasan kreatif yang kelihatannya 
mustahil.  

 
 



 

B. Motivasi 
Guna mempermudah pemahaman motivasi kerja, di bawah ini 

dikemukakan pengertian motif, motivasi dan motivasi kerja. Menurut Nawawi 
(1997), kata motivasi (motivation) kata dasarnya adalah motif (motive), yang 
berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Dengan 
demikian, motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab 
seseorang melakukan sesuatu kegiatan. 

Pengertian motif diantaranya sebagai berikut: Menurut Guralnik 
(Moekiyat, 2002), Motif adalah suatu perangsang dari dalam, suatu gerak hati, 
dan sebagainya yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Dengan 
motif dimaksud segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan 
sesuatu. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa motif 
merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai yang perlu dipenuhi 
agar pegawai tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, 
sedangkan motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu 
mencapai tujuan dari motifnya. 

Motivasi adalah keinginan di dalam seseorang individu yang 
mendorong ia untuk bertindak. Kemudian disebutkan oleh Moekiyat (2002), 
bahwa motivasi mempunyai arti yang sama dengan motif, yakni suatu daya 
pendorong atau perangsang untuk melakukan sesuatu. 

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang 
anggota organisasi mau dan rela untuk mengarahkan kemampuan – dalam 
bentuk keahlian atau ketrampilan- tenaga dan waktunya untuk 
menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dan 
menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai 
sasran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2004). 

Berdasarkan pengertian tersebut motivasi mengandung tiga hal antara 
lain: 
a. Pemberian motivasi berkaitan langsung dengan usaha pencapaian tujuan 

dan berbagai sasaran organisasional; 
b. Motivasi merupakan proses keterkaitan antara usaha dan pemuasan 

kebutuhan tertentu; 
c. Adanya kebutuhan, yaitu keadaan internal seseorang yang menyebabkan 

hasil usaha tertentu menjadi menarik. 
Dengan demikian dapat dikatakan juga unsur dasar dari motivasi adalah 

kebutuhan (need). Motivasi berarti memberikan dorongan semangat dan 



 

inspirasi kerja kepada orang lain untuk bekerja lebih giat dan lebih baik agar 
apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. 

Sebagaimana pengertian motivasi di atas, bahwa unsur dasar dari 
motivasi adalah kebutuhan. Kebutuhan adalah keadaan internal yang 
menyebabkan hasil-hasil tertentu tampak menarik (Robbins, 2001). Suatu 
kebutuhan yang tidak terpuaskan menciptakan tegangan yang merangsang 
dorongan-dorongan di dalam diri individu. Dorongan ini menimbulkan suatu 
perilaku pencarian untuk menemukan tujuan-tujuan tertentu yaitu 
terpenuhinya kebutuhan. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut maka akan 
mengurangi ketegangan dalam dirinya. Semakin besar ketegangan dalam diri 
individu untuk memenuhi kebutuhannya maka semakin tinggi upaya atau 
motivasinya, dan motivasi ini harus diarahkan ke tujuan organisasi agar 
kebutuhan-kebutuhan individu itu sesuai (compatible) dan konsisten dengan 
tujuan organisasi. Berdasarkan pemikiran inilah kemudian muncul teori-teori 
motivasi yang dikembangkan oleh para ahli diantaranya yaitu: 
a. Teori Maslow 

Teori yang paling dikenal adalah teori hirarki kebutuhan dari 
Abraham Maslow. Dia menghipotesiskan bahwa di dalam diri manusia 
ada suatu jenjang lima kebutuhan yaitu: kebutuhan faal (fisiologis), 
kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial (cinta), kebutuhan penghargaan 
(esteem) dan kebutuhan aktualisasi diri (Maslow, 2004). Oleh Maslow 
kelima kategori kebutuhan ini disusun dalam tangga hirarki sehingga 
apabila masing-masing kebutuhan tercukupi maka kebutuhan berikutnya 
menjadi dominan. Dan kebutuhan yang sudah tercukupi tidak lagi 
memotivasi.  

Menurut Maslow manusia didorong untuk memenuhi kebutuhan yang 
paling kuat sesuai waktu, keadaan dan pengalaman yang bersangkutan 
mengikuti suatu hirarki. Dalam konteks ini maka kebutuhan yang 
pertama, kebutuhan fisiologis, yang harus dipenuhi. Setelah kebutuhan 
pertama terpenuhi maka kebutuhan kedua, kebutuhan keamanan, menjadi 
kebutuhan utama, demikian seterusnya sampai dengan kebutuhan kelima 
yaitu aktualisasi diri. Kebutuhan pertama dan kedua yaitu kebutuhan 
fisiologis dan keamanan disebut kebutuhan tingkat rendah (lower level 
need) yang dapat terpenuhi dari luar diri individu yang bersangkutan. 
Sedang kebutuhan ketiga sampai kelima yaitu kebutuhan sosial (cinta), 
penghargaan dan aktualisasi diri disebut kebutuhan tingkat tinggi (high 
level need) yang dapat dipenuhi dari dalam individu yang bersangkutan 



 

(Supriyanto dkk, 2003). Jadi jika pemimpin akan memotivasi bawahan 
menurut Maslow, dia perlu memahami pada tingkat mana bawahan 
tersebut memfokuskan pemenuhan kebutuhannya.  

Bertitik tolak dari teori Maslow ini jelas terlihat bahwa para manajer 
dalam organisasi harus selalu berusaha untuk memuaskan berbagai jenis 
kebutuhan para bawahannya. Salah satu cara yang dikenal untuk 
memuaskan kebutuhan para bawahan itu adalah dengan menggunakan 
teknik motivasi yang tepat, yaitu motivasi yang disesuaikan dengan 
persepsi yang bersangkutan tentang peringkat kebutuhannya dan 
intensitas kebutuhan itu (Siagian, 2004). 

b. Teori ERG 
Sepaham dengan Maslow, Alderfer mengatakan bahwa setiap orang 

memang mempunyai kebutuhan yang tersusun dalam satu hirarki, tetapi 
menurut Alderfer kebutuhan manusia hanya meliputi tiga perangkat, 
yaitu: 
1) Eksistensi (existency), yaitu kebutuhan yang dipuaskan oleh faktor-

faktor seperti makanan, air, udara,upah, dan kondisi kerja; 
2) Keterkaitan (relatednees), yaitu kebutuhan yang dipuaskan oleh 

hubungan sosial dan hubungan antar pribadi yang bermanfaat; 
3) Pertumbuhan (growth), yaitu kebutuhan dimana individu merasa puas 

dengan membuat suatu kontribusi (sumbangan) yang kreatif dan 
produktif (Supriyanto dkk, 2003) 

Penjelasan Alderfer tentang kebutuhan berbeda dengan Maslow 
dalam beberapa hal. Alderfer membagi kebutuhan dalam tiga hirarki yaitu 
Existency (E), Relatednees (R) dan Growth (G) selanjutnya teori ini 
terkenal dengan nama teori ERG. Kebutuhan eksistensi sama dengan 
kategori Maslow yaitu fisiologis dan keamanan, kebutuhan akan 
keterkaitan sama dengan kebutuhan akan rasa memiliki, sosial dan cinta, 
dan kebutuhan pertumbuhan sama dengan kebutuhan akan penghargaan 
dan aktualisasi diri.  

c.  Teori Mc Clelland 
Menurut Mc Clelland, ada tiga kebutuhan yang mempengaruhi 

motivasi sesorang dalam lingkungan organisasi, yaitu: 
1) Kebutuhan akan prestasi yaitu dorongan untuk mengungguli, 

berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, dan bergulat 
untuk sukses; 



 

2) Kebutuhan akan kekuasaan yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain 
berperilaku dalam suatu cara yang orang-orang itu tanpa dipaksa tidak 
akan berperilaku demikian; 

3) Kebutuhan akan afiliasi yaitu hasrat untuk hubungan antar pribadi 
yang ramah dan karib (Robbins, 2001). 

Orang-orang yang memiliki kebutuhan akan prestasi mempunyai 
dorongan yang kuat untuk berhasil. Mereka bergulat untuk prestasi bukan 
semata-mata untuk mendapatkan imbalan atas keberhasilannya. Mereka 
mempunyai hasrat untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik atau lebih 
efisien daripada yang telah dilakukan sebelumnya. Orang-orang yang 
memiliki kebutuhan akan kekuasaan mempunyai hasrat untuk mempunyai 
dampak, berpengaruh dan mengendalikan orang-orang lain. Individu-
individu dengan kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi lebih menyukai 
untuk dibebani, bergulat untuk mempengaruhi orang lain, lebih menyukai 
ditaruh ke dalam situasi kompetitif dan berorientasi status, dan cenderung 
lebih peduli pada prestise (gengsi) dan memperoleh pengaruh dari orang 
lain daripada kinerja yang efektif. Sedangkan orang-orang yang 
mempunyai kebutuhan akan afiliasi (pertalian) akan berjuang keras untuk 
persahabatan, lebih menyukai situasi kooperatif daripada situasi 
kompetitif dan sangat menginginkan hubungan yang melibatkan derajat 
pemahaman timbal-balik yang tinggi (Robbins, 2001).  

Berdasarkan beberapa teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu kegiatan atau 
tindakan dan perbuatan, yang timbul dari dalam dirinya maupun dari luar 
dirinya termasuk dari pimpinan atau atasannya. Di dalam organisasi 
pemerintah maka motivasi sangat diperlukan untuk mendorong pegawai 
negeri dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga dapat mendukung 
pencapaian tujuan organisasi pemerintah dan pelayanan masyarakat.  

Seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya memerlukan orang 
lain atau bawahan. Keberhasilan seorang pemimpin memberikan motivasi 
kepada bawahan cenderung mengantarkan pencapaian tujuan organisasi 
atau institusi. Berkaitan dengan tujuan pencapaian organisasi atau 
institusi, motivasi merupakan usaha yang dilakukan oleh pimpinan dalam 
mengarahkan dan menggerakkan karyawan.  

Pemberian motivasi merupakan salah satu tugas pimpinan dalam 
rangka mengerahkan potensi dan sumber daya manusia untuk menunjang 
pencapaian tujuan institusi. 



 

Suatu tingkah laku manusia hakekatnya dilandasi oleh motivasi 
tertentu. Tingkah laku yang bermotivasi adalah tingkah laku yang sedang 
dalam mencapai tujuan. Seseorang melakukan sesuatu tingkah laku 
dipengaruhi oleh tujuan yang dapat memuaskan kebutuhannya. 

Bentuk motivasi berkaitan dengan mental sebagai tenaga pendorong 
atau menggerakkan, mengarahkan dan mempertahankan tingkah laku. 
Motivasi tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam bekerja. 
Sehingga seorang pemimpin harus berupaya mengembangkan motivasi 
bawahannya sehingga mereka bermotivasi tinggi dalam melaksanakan 
tugasnya dengan sekuat tenaga agar kebutuhannya tercukupi dan 
pekerjaannya berhasil sesuai dengan keinginannya dan semakin mudah 
untuk mencapai keberhasilannya. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian survey. Populasi adalah semua pegawai 
kantor kecamatan Simo yang berjumlah 24 responden, sehingga teknik sampling 
menggunakan teknik sensus, dimana semua populasi diteliti. Metode analisis data 
menggunakan: (1) uji instrumen penelitian, yaitu uji validitas dan reliabilitas, (2) 
Uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas dan 
normalitas (3) Uji regresi linear berganda, (4) Uji hipotesis, yaitu uji t, uji F dan 
uji koefisien determinasi. 
 
HASIL PENELITIAN 
1. Pengaruh Displays Empathy terhadap Motivasi Kerja Pegawai 

Displays empathy yaitu perilaku pemimpin yang mengindikasikan 
orientasi pada kebutuhan dan keinginan bawahan (kemampuan berempati). 
(Behling dan McFillen, 1996). Lebih lanjut Behling dan Mc Fillen (1996) 
menyatakan indikator seorang pemimpin yang berperilaku displays empathy 
antara lain: (1) Mampu menerima sudut pandang orang lain; (2) Memiliki 
kepekaan terhadap perasaan orang lain, dan (3) Mampu mendengarkan orang 
lain. 

Hasil uji t diperoleh nilai thitung = 2,191 dan ρ = 0,043, sehingga thitung > 
ttabel (2,191 > 2,069) dan ρ-value < 0,05 (0,043 < 0,05) maka H0 ditolak dan 
menerima Ha. Artinya ada berpengaruh yang signifikan Displays Empathy 
terhadap motivasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Simo Kabupaten 
Boyolali, sehingga hipotesis pertama (H1) terbukti kebenarannya. 

 



 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Andhika  
Nandy W.P.A (2008), tentang Pengaruh Kepemimpinan Kharismatik terhadap 
Motivasi Kerja Bawahan di SMK Negeri 3 Surakarta, berdasarkan hasil 
perhitungan Displays Empathy diperoleh thitung sebesar 3,289 > ttabel sebesar 
2,000 pada taraf signifikan 5%, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan dari displays empathy terhadap motivasi kerja 
bawahan di SMK Negeri 3 Surakarta. 

2. Pengaruh Dramatizes the Misssion terhadap Motivasi Kerja Pegawai 
Dramatizes the mission, yaitu pemimpin menggunakan metafora, 

kiasan, analogi untuk nilai-nilai dan simbol organisasi untuk menyampaikan 
misi dan kepentingannya. Pemimpin mengkomunikasikan misi utama melalui 
tindakan  yang dilakukannya (tindakan yang mencerminkan misi) (Behling 
dan McFillen, 1996). Lebih lanjut Behling dan Mc Fillen (1996) menyatakan 
indikator seorang pemimpin yang berperilaku dramatizez the mission antara 
lain: (1) Smart (cerdas); (2) Menghargai orang lain, dan (3) Beretika. 

Hasil uji t diperoleh nilai thitung = 3,098 dan ρ-value = 0,007, sehingga 
thitung > ttabel (3,098 > 2,069) dan ρ-value < 0,05 (0,007 < 0,05) maka H0 
ditolak dan menerima Ha. Artinya ada pengaruh yang signifikan Dramatizes 
the Misssion terhadap motivasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Simo 
Kabupaten Boyolali sehingga hipotesis kedua (H2) terbukti kebenarannya. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Andhika  
Nandy W.P.A (2008), tentang Pengaruh Kepemimpinan Kharismatik terhadap 
Motivasi Kerja Bawahan di SMK Negeri 3 Surakarta, berdasarkan hasil 
perhitungan pada dramatize the mission diperoleh thitung sebesar 2,348 > ttabel 
sebesar 2,000 pada taraf signifikan 5%, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan dari dramatize the mission terhadap motivasi kerja 
bawahan di SMK Negeri 3 Surakarta. 

3. Pengaruh Projects Self Assurances terhadap Motivasi Kerja Pegawai 
Projects self-assurance, yaitu pemimpin bertindak percaya diri dan 

penuh keyakinan (rasa percaya diri) (Behling dan McFillen, 1996). Lebih 
lanjut Behling dan Mc Fillen (1996) menyatakan indikator seorang pemimpin 
yang berperilaku projects self-assurance antara lain: (1) Self concept; (2) Self 
esteem; (3) Self efficancy, dan (4) Self confidence. 

Hasil uji t diperoleh nilai thitung = 2,167 dan ρ = 0,045, sehingga thitung > 
ttabel (2,167 > 2,069) dan ρ-value < 0,05 (0,045 < 0,05) maka H0 ditolak dan 
menerima Ha. Artinya ada pengaruh yang signifikan Projects Self Assurances 
terhadap motivasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Simo Kabupaten 



 

Boyolali, sehingga hipotesis ketiga (H3) terbukti kebenarannya. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Andhika  

Nandy W.P.A (2008), tentang Pengaruh Kepemimpinan Kharismatik terhadap 
Motivasi Kerja Bawahan di SMK Negeri 3 Surakarta, berdasarkan hasil 
perhitungan pada projects self-assurance diperoleh thitung sebesar 2,543 > ttabel 
sebesar 2,000 pada taraf signifikan 5%, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan dari projects self-assurance terhadap motivasi kerja 
bawahan di SMK Negeri 3 Surakarta. 

4. Pengaruh Enhances the Leader’s Image terhadap Motivasi Kerja Pegawai 
Enhances the leader’s image, yaitu perilaku pemimpin ditunjukkan 

dengan tindakan-tindakan yang dilakukan dari kompetensi personal dan 
komitmen total pada misi organisasi (perilaku pengembangan citra diri). 
(Behling dan McFillen, 1996). Lebih lanjut Behling dan Mc Fillen (1996) 
menyatakan indikator seorang pemimpin yang berperilaku Enhances the 
leader’s image antara lain: (1) Memperluas pengetahuan mengenai fakta 
situasional. Jangan bersikap tak acuh dengan lingkungan sekitar; (2) Menjalin 
hubungan dengan orang lain; (3) Mengelola waktu secara efektif; (4) Menjaga 
keaktualan pengetahuan agar tidak tertinggal dan relevan, Jangan malas 
mencari pengetahuan baru; (5) Berlatih untuk mengumpulkan fakta dan 
membuat asumsi; serta (6) Membuat jurnal pribadi dengan menggunakan 
catatan harian agar jadwal kita menjadi teratur. 

Hasil uji t diperoleh nilai thitung = 2,326 dan ρ-value = 0,033, sehingga 
thitung > ttabel (2,326 > 2,069) dan ρ-value < 0,05 (0,033 < 0,05) maka H0 
ditolak dan menerima Ha. Artinya ada pengaruh yang signifikan Enhances the 
Leader’s Image terhadap motivasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Simo 
Kabupaten Boyolali sehingga hipotesis keempat (H4) terbukti kebenarannya. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Andhika  
Nandy W.P.A (2008), tentang Pengaruh Kepemimpinan Kharismatik terhadap 
Motivasi Kerja Bawahan di SMK Negeri 3 Surakarta, berdasarkan hasil 
perhitungan pada enhances the leader’s image diperoleh thitung sebesar 2,816 > 
ttabel sebesar 2,000 pada taraf signifikan 5%, maka dapat dinyatakan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan dari enhances the leader’s image terhadap 
motivasi kerja bawahan di SMK Negeri 3 Surakarta. 

5. Pengaruh Assures Followers of Their Competency terhadap Motivasi Kerja 
Pegawai 

Assures followers of their competency, yaitu pemimpin bersikap untuk 
menyampaikan gagasan bahwa bawahan dapat meningkatkan kinerjanya, 



 

mengatasi hambatan, dan mengendalikan situasi di sekitar mereka (keyakinan 
terhadap kompetensi bawahan) (Behling dan McFillen, 1996). Lebih lanjut 
Behling dan Mc Fillen (1996) menyatakan indikator seorang pemimpin yang 
berperilaku dramatizez the mission antara lain: (1) Inkompetensi Tanpa Sadar 
(Tidak Menyadari Ketidakmampuan); (2) Kompetensi Sadar (Menyadari 
Kemampuan), dan (3) Kompetensi Tanpa Sadar (Tidak Menyadari Memiliki 
Kemampuan). 

Hasil uji t diperoleh nilai thitung = 2,663 dan ρ-value = 0,016, sehingga 
thitung > ttabel (2,663 > 2,069) dan ρ-value < 0,05 (0,016 < 0,05) maka H0 
ditolak dan menerima Ha. Artinya ada pengaruh yang signifikan Assures 
followers of Their Competency berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja 
pegawai di Kantor Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, sehingga hipotesis 
kelima (H5) terbukti kebenarannya. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Andhika  
Nandy W.P.A (2008), tentang Pengaruh Kepemimpinan Kharismatik terhadap 
Motivasi Kerja Bawahan di SMK Negeri 3 Surakarta, berdasarkan hasil 
perhitungan pada assures followers of their competency diperoleh thitung 
sebesar 4,023 > ttabel sebesar 2,000 pada taraf signifikan 5%, maka dapat 
dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari assures followers of 
their competency terhadap motivasi kerja bawahan di SMK Negeri 3 
Surakarta. 

6. Pengaruh Provides followers with Opportunities to Experience Success 
terhadap Motivasi Kerja Pegawai 

Provides followers with opportunities to experience success, yaitu 
pemimpin mendelegasikan tanggungjawab untuk memberi tantangan tugas 
dan pekerjaan  sehingga merubah hambatan menjadi kinerja bawahan 
(perilaku penciptaan peluang bagi pengikut untuk mengalami kesuksesan) 
(Behling dan McFillen, 1996). Lebih lanjut Behling dan Mc Fillen (1996) 
menyatakan indikator seorang pemimpin yang berperilaku provides followers 
with opportunities to experience success antara lain: (1) Disiplin; (2) 
Komitmen tinggi, serta (3) Kreatif dan inovatif 

Hasil uji t diperoleh nilai thitung = 2,386 dan ρ-value = 0,029, sehingga 
thitung > ttabel (2,386 > 2,069) dan ρ-value < 0,05 (0,029 < 0,05) maka H0 
ditolak dan menerima Ha. Artinya ada pengaruh yang signifikan Provides 
followers with Opportunities to Experience Success terhadap motivasi kerja 
pegawai di Kantor Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, sehingga hipotesis 
keenam (H6) terbukti kebenarannya. 



 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Andhika  
Nandy W.P.A (2008), tentang Pengaruh Kepemimpinan Kharismatik terhadap 
Motivasi Kerja Bawahan di SMK Negeri 3 Surakarta, berdasarkan hasil 
perhitungan diperoleh thitung sebesar 2,982 > ttabel sebesar 2,000 pada taraf 
signifikan 5%, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan dari provides followers with opportunities to experience success 
terhadap motivasi kerja bawahan di SMK Negeri 3 Surakarta. 

7. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Motivasi Kerja Pegawai 
Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk 

memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas 
itu dilakukan secara efektif, serta upaya untuk memfasilitasi individu dan 
kolektif untuk mencapai tujuan bersama (Yukl, 2005). Kepemimpinan yang 
efektif adalah kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, memelihara dan 
mengembangkan usaha dan iklim yang kondusif di dalam kehidupan 
organisasional. Kepemimpinan menunjukkan kemampuan seseorang untuk 
mempengaruhi, memotivasi dan membuat orang lain mampu memberikan 
kontribusi demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. 

Seorang pemimpin dalam mengelola sebuah organisasi, harus  mampu 
memotivasi bawahannya agar dapat mencapai puncak kinerja yang 
diharapkan. Motivasi merupakan masalah kompleks dalam organisasi, karena 
kebutuhan dan keinginan setiap anggota organisasi berbeda satu dengan yang 
lainnya. Hal ini berbeda karena setiap anggota suatu organisasi adalah unik 
secara biologis maupun psikologis, dan berkembang atas dasar proses belajar  
yang  berbeda  pula  (John Supriyanto, TH.Agung M.Harsiwi, Prakoso Hadi, 
2003). Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu tugas yang 
paling sulit yang dihadapi oleh berbagai macam organisasi adalah tugas 
memotivasi karyawannya, agar mereka melaksanakan pekerjaan mereka dan 
berhasil mencapai standar-standar hasil pekerjaan yang telah ditentukan.  

Hasil uji F diperoleh nilai Fhitung = 37,170 dan ρ = 0,000, sehingga Fhitung 
> Ftabel (37,170 > 2,79) dan ρ-value < 0,05 (0,000 < 0,05) maka H0 ditolak dan 
menerima Ha. Artinya ada pengaruh yang signifikan kepemimpinan 
transformasional yang meliputi indikator Displays Empathy, Dramatizes the 
Misssion, Projects Self Assurances, Enhances the Leader’s Image, Assures 
followers of Their Competency, Provides followers with Opportunities to 
Experience Success secara bersama-sama terhadap motivasi kerja pegawai di 
Kantor Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, sehingga hipotesis ketujuh (H7) 
terbukti kebenarannya 



 

Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square  sebesar 0,929 
atau 92,9%, artinya kepemimpinan transformasional yang terdiri dari Displays 
Empathy, Dramatizes the Misssion, Projects Self Assurances, Enhances the 
Leader’s Image, Assures followers of Their Competency, Provides followers 
with Opportunities to Experience Success mampu menerangkan variasi 
variabel motivasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Simo Kabupaten 
Boyolali sebesar 92,9% dan sisanya 7,1% dipengaruhi oleh variabel lain di 
luar model. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Andhika  
Nandy W.P.A (2008), tentang Pengaruh Kepemimpinan Kharismatik terhadap 
Motivasi Kerja Bawahan di SMK Negeri 3 Surakarta, berdasarkan hasil 
perhitungan diperoleh nilai Fhitung sebesar 20,381 > Ftabel sebesar 2,25 pada 
taraf signifikan 5%, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan dari kepemimpinan kharismatik terhadap motivasi kerja bawahan di 
SMK Negeri 3 Surakarta. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Cahyo 
Adiwinoto (2008), tentang Analisa Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap 
Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. Alfa Rentailindo Kartasura Surakarta, 
berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Fhitung sebesar 27,130 > Ftabel 
sebesar 3,32 pada taraf signifikan 0,005, maka dapat dinyatakan gaya 
kepemimpinan berorientasi tugas (X1) dan gaya kepemimpinan berorientasi 
karyawan (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja 
karyawan PT. Alfa Retailindo Pabelan, Surakarta. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Sulistya 
(2006), dimana dalam penelitiannya diperoleh hasil kepemimpinan 
transformasional tidak signifikan berpengaruh terhadap implementasi Human 
Resources Scorecard di PT. Pintu Mas Mulia Kimia Surakarta. 

Menurut pengamatan peneliti kepemimpinan transformasional belum 
maksimal diterapkan di Kantor Kecamatan Simo, hal ini dibuktikan masih 
banyak terdapat komplain dari masyarakat, tentang gaya kepemimpinan 
camat, camat dinilai masyarakat kurang responsif atas keluhan karyawan. 
Dalam menjalankan pemerintahannya Camat cenderung prosedural, kurang 
memperhatikan bawahan, sehingga motivasi karyawan dalam bekerja kurang 
maksimal, dan pada akhirnya kinerja karyawan masih belum seperti yang 
diharapkan masyarakat, yaitu sebagai pelayan masyarakat. 

 
 



 

KESIMPULAN 
1. Hasil uji t menunjukkan bahwa Displays Empathy, Dramatizes the Misssion, 

Projects Self Assurances, Enhances the Leader’s Image, Assures followers of 
Their Competency, Provides followers with Opportunities to Experience 
Success secara individual berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja 
pegawai, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05.  

2. Hasil uji F menunjukkan bahwa Displays Empathy, Dramatizes the Misssion, 
Projects Self Assurances, Enhances the Leader’s Image, Assures followers of 
Their Competency, Provides followers with Opportunities to Experience 
Success secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja 
pegawai, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05.  

3. Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi 
variabel Dramatizes the Misssion mempunyai nilai koefisien regresi paling 
besar, sehingga variabel Dramatizes the Misssion merupakan variabel yang 
paling dominan mempengaruhi motivasi kerja pegawai dibanding dengan 
variabel lain. 

4. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh angka koefisien R Square sebesar 
0,929 atau 92,9%, artinya variabel kepemimpinan transformasional mampu 
menerangkan variasi variabel motivasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan 
Simo Kabupaten Boyolali sebesar 92,9% dan sisanya 7,1% dipengaruhi oleh 
variabel lain di luar model. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

Andhika Nandy W.P.A. 2008. “Pengaruh Kepemimpinan Kharismatik terhadap 
Motivasi Kerja Bawahan di SMK Negeri 3 Surakarta”. Skripsi. Surakarta: 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Behling, O & Mc Fillen, JM. 1996. A Syncretical Model of Charismatic 
Transformasional Leadership. Group and Organizational Management 
Studies. 

Buchori Zainun. 2004. Manajemen dan Motivasi. Jakarta: Balai Aksara.  

Cahyo Adiwinoto. 2008. ”Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap 
Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. Alfa Retailindo Kartasura Surakarta”. 
Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 

Djarwanto. 1996. Mengenal Beberapa Uji Statistik dalam Penelitian. Yogyakarta: 
Liberty. 



 

Hadari Nawawi. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis 
Kompetitif. Yogyakarta: Gadjahmada University Press. 

Imam Ghozali. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate SPSS. Semarang: Badan 
Penerbit Universitas Diponegoro.  

Ishak Arep dan Hendri Tanjung. 2004. Manajemen Motivasi. Jakarta: Grasindo. 

John Suprihanto, TH. Agung M. Harsiwi, Prakoso Hadi. 2003: Perilaku 
Organisasional. Yogyakarta: STIE YKPN. 

Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. 2005. Perilaku Organisasi. Alih Bahasa 
Erly Suandy. Jakarta: Salemba Empat.  

M Ngalim Purwanto dan Sutadji Djojopranoto. 1997. Administrasi Pendidikan. 
Jakarta: Penerbit Mutiara.  

Moekiyat. 2002. Dasar-dasar Motivasi.  Bandung: Pioner Jaya.  

Mulyadi. 2000. Total Quality Management. Yogyakarta: Aditya Media. 

Nur Indriantoro, dan Bambang Supomo. 2002. Metode Penelitian Bisnis. 
Yogyakarta: BPFE UGM. 

Republik Indonesia.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah. Solo: CV Kharisma. 

Sondang P. Siagian. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bina 
Aksara.   

_______________. 2004. Teori Motivasi dan Aplikasi. Cetakan Kedua. Jakarta: 
Rineka Cipta. 

Stephen. P. Robbins. 2001. Perilaku Organisasi. Alih Bahasa Hadyana 
Pujatmaka. Jilid I dan II. Jakarta: Prehanlindo.  

 _______________. 2006. Perilaku Organisasi. Alih Bahasa Benyamin Molan. 
Jilid Pertama. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.   

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. 

Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi 
Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta. 

Supardi, dan Syaiful Anwar. 2004. Dasar-dasar Perilaku Organisasi. 
Yogyakarta: UII Press. 

Thoriq M.As-Suwaidan, dan Faishal Umar Basyarahil. 2002. Melahirkan 
Pemimpin Masa Depan. Alih bahasa Habiburrohim. Jakarta: Gema Insani. 

Totok Mardikanto. 2007. Perilaku Organisasi, Program Pascasarjana Program 
Studi Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat. Surakarta: 
Pascasarjana UNS Surakarta. 

Yukl Gary. 2005. Kepemimpinan Dalam Organisasi. Alih  Bahasa  Budi 
Supriyanto. Jakarta: PT Indeks. 


