JURNAL STINDO PROFESIONAL
I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN ARTISIPATIF KOMPETENSI
KEPUASAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI
KANTOR KECAMATAN MEDAN SELAYANG

Oleh:
Delvi Duisa Deria Br Sembiring,
Kristanty Nadapdap
Tiur Rajagukguk

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan partisipatif,
kompetensi, kepuasan kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai kantor
Kecamatan Medan Selayang. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan
pendekatan kuantitatif. Sampel yang diambil sebanyak 39 orang pegawai. Teknik analisis
data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa gaya kepemimpinan partisipatif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap
kinerja pegawai Kantor Kecamatan Medan Selayang. Kompetensi memiliki pengaruh
positif signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Kecamatan Medan Selayang. Kepuasan
kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Kecamatan
Medan Selayang. Disiplin kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja
pegawai Kantor Kecamatan Medan Selayang. Gaya kepemimpinan partisipatif,
kompetensi, kepuasan kerja, dan disiplin kerja seacar serempak memiliki pengaruh positif
signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Kecamatan Medan Selayang.
Kata kunci: Gaya Kepemimpinan Partisipatif, Kompetensi, Kepuasan Kerja, Disiplin
Kerja, Kinerja Pegawai
PENDAHULUAN
Latar Belakan Masalah
Kantor Kecamatan Medan Selayang
merupakan
salah
satu
instansi
pemerintahan yang ada di Kota Medan
yang berfungsi sebagai salah satu
instansi yang memberikan pelayanan
publik
atau
pelayanan
kepada
masyarakat, khususnya masyarakat
Kecamatan Medan Selayang. Sehingga
sudah seharusnya seluruh pegawai pada
kantor Kecamatan Medan Selayang
memberikan pelayanan terbaik kepada

masyarakat. Untuk dapat memberikan
pelayanan terbaik, maka pegawai kantor
Kecamatan Medan Selayang harus dapat
meningkatkan kinerjanya semaksimal
mungkin. Namun pada kenyataan yang
terjadi di lapangan berdasarkan obervasi
peneliti sering ditemukan pegawai yang
tidak berkerja sebagaimana mestinya.
Diantara masalah tersebut ada pegawai
yang tidak mampu melakukan pekerjaan
sesuai dengan standar yang ditentukan.
Pegawai sering terlambat datang ke
kantor, pegawai juga tidak memiliki
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inisiatif untuk melakukan pekerjaan
sendiri dan masih terdapat pegawai yang
kurang memiliki kemampuan pada
bidang
pekerjaannya,
serta
ketidakmampuan
pegawai
berkomunikasi dengan baik terhadap
masyarakat maupun sesama pegawai di
kantor.
Akibat dari hal-hal tersebut, maka
membuat pegawai sering melakukan
kesalahan yang tidak seharusnya terjadi,
misalnya dalam pengurusan e-KTP, Kartu
Keluarga, dan lain sebagainya para
pegawai
sering
sekali
tidak
menghiraukan
masyarakat
yang
menunggu
lama
dalam
proses
pendaftaran, bahkan ada yang sengaja
menunda-nunda pekerjaannya, dan ada
pula pegawai yang hanya bersantai
dengan sesama pegawai pada saat jam
kerja berlangsung.
Oleh karena itu pemerintah menuntut
kantor Kecamatan Medan Selayang
untuk dapat meningkatkan kinerja
pegawainya dalam segala hal sehingga
setiap pegawai mampu memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Beberapa hal yang menjadi asumsi dasar
yang menyebabkan menurunnya kinerja
pegawai Kantor Kecamatan Medan
Selayang juga terkait dengan gaya
kepemimpinan partisipatif, kompetensi,
kepuasan kerja, dan disiplin kerja.
Saat ini gaya kepemimpinan partisipatif
terbilang rendah, karena pemimpin
dirasa masih belum sepenuhnya
memberikan
kepercayaan
kepada
seluruh
pegawai
untuk
dapat
berpartisipasi
dalam
membuat
keputusan-keputusan
di
Kantor

Kecamatan Medan Selayang, sehingga
hal ini membuat pegawai merasa kurang
dianggap.
Selanjutnya pegawai juga kurang
berkompetensi dalam pekerjaan, karena
masih banyak pegawai yang kurang
memiliki karakteristik dalam bekerja,
seperti masih ada pegawai yang
bermalasan-malasan dan tidak mau
berlomba untuk lebih cepat atau baik
dalam bekerja dengan pegawai lainnya,
sehingga hasil kerja yang diperoleh juga
kurang efektif dan maksimal. Selain itu
kepuasan kerja pegawai juga rendah, hal
ini ditunjukkan dari sikap pegawai
terhadap pekerjaannya, pegawai terlihat
kurang memperdulikan rekan kerja,
atasan, peraturan dan kebijakan, standar
kinerja, kondisi kerja, dan sebagainya
yang ada di Kantor Kecamatan Medan
Selayang. Hasilnya beberapa pegawai
yang demikian tidak mampu mencapai
hasil kerja yang baik. Sedangkan disiplin
kerja pegawai sendiri juga terbilang
masih rendah, dimana masih banyak
terlihat pegawai yang menunjukkan
perilaku kurang baik dalam bekerja
seperti terlambat datang ke kantor, tidak
mengikuti aturan yang ada sepenuhnya,
dan sering menunda pekerjaan. Hal ini
mencerminkan rendahnya kesadaran
dan kesedian pegawai memenuhi
peraturan di Kantor Kecamatan Medan
Selayang.
KAJIAN PUSTAKA DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Kinerja
Menurut Sutrisno dkk. (2016: 77) kinerja
diartikan sebagai kesuksesan seseorang
dalam melaksanakan tugas, hasil kerja
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yang dapat dicapai oleh seseorang atau
sekelompok
orang
dalam
suatu
organisasi sesuai dengan wewenang dan
tanggung jawab masing-masing atau
tentang
bagaimana
seseorang
diharapkan
dapat
berfungsi
dan
berperilaku sesuai dengan tugas yang
telah dibebankan kepadanya serta
kuantitas, kualitas dan waktu yang
digunakan dalam menjalankan tugas.
Menurut Sule & Saefullah (2014: 255)
kepemimpinan adalah seseorang yang
memiliki kemampuan mempengaruhi
perilaku orang lain tanpa menggunakan
kekuatan, sehingga orang-orang yang
dipimpinnya menerima dirinya sebagai
sosok yang layak memimpin mereka.
Oleh karena itu kepemimpinan dapat
diartikan
sebagai
suatu
proses
mempengaruhi dan mengarahkan para
pegawai dalam melakukan tugas atau
pekerjaan yang telah diberikan kepada
mereka dan hal ini merupakan potensial
untuk mampu membuat orang lain
mengikuti apa yang dikehendaki
pimpinannya menjadi realita.
Menurut Spencer (2012: 12) kompetensi
sumber
daya
manusia
adalah
karakteristik yang mendasari pegawai
untuk melakukan pekerjaan, hal ini
berkaitan dengan efektivitas kinerja
individu dalam pekerjaannya atau
karakteristik dasar individu yang memiliki
hubungan kausal atau sebagai sebab
akibat dengan kriteria yang menjadi
acuan, efektif, atau berkinerja prima di
tempat kerja atau pada situasi tertentu.
Menurut Hasibuan (2017: 193) kepuasan
kerja adalah sikap emosional yang
menyenangkan
dan
mencintai

pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh
moral kerja, kedisiplinan dan prestasi
kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam
pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi
dalam dan luar pekerjaan.
Menurut Hasibuan (2017: 450) juga
menjelaskan
lebih
rinci
bahwa
kedisiplinan adalah fungsi operatif
manajemen sumber daya manusia yang
terpenting karena semakin baik disiplin
pegawai semakin tinggi prestasi kerja
yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin
yang baik, sulit bagi organisasi maupun
instansi mencapai hasil yang optimal.
Disiplin merupakan kesadaran dan
kesediaan seseorang mentaati semua
peraturan
instansi
yang
dibuat
manajemen
yang
mengingat
anggotainstansi agar dapat dijalankan
semua pegawai baik dengan kesadaran
sendiri maupun dengan paksaan.
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian
asosiatif dengan pendekatan kuantitatif
dan penelitian ini mengambil lokasi
penelitian pada kantor Kecamatan
Medan Selayang yang beralamat di Jalan
Bunga Cempaka. No.54 A, Kelurahan
Padang Bulan Selayang II, Kecamatan
Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera
Utara.
Teknik Analisis
Teknik analisis yang digunakan adalah
regresi linear berganda dengan sampel
penelitian adalah 39 pegawai tidak
termasuk honor dan pimpinan camat.
Adapun persamaan regresi linear
berganda dalam penelitian ini dalah:
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Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e

HASIL DAN PEMBAHASAN
Melalui hasil penelitian ini diketahui
bahwa gaya kepemimpinan partisipatif
memiliki pengaruh positif signifikan
terhadap kinerja pegawai Kantor
Kecamatan Medan Selayang. Hal ini
menunjukkan bahwa apabila semakin
baik gaya kepemimpinan partisipatif,
maka akan semakin tinggi pula kinerja
pegawai di Kantor Kecamatan Medan
Selayang.
Gaya kepemimpinan partisipatif yang
disukai pegawai dalam hal ini adalah
pemimpin yang mampu berkomunikasi
dengan baik, menjaga etika dalam
berbicara kepada pegawainya, mau
bekerjasama dengan para pegawai
dalam segala hal, mau membentuk tim
tertentu sesuai dengan kemampuan
pegawai agar sesama pegawai juga dapat
bekerja sama dengan baik, mampu
menjaga ketertiban pegawai dalam
ruangan ketika bekerja, memberikan
kepercayaan penuh kepada setiap
pegawai tanpa terkecuali, selalu
meminta pendapat pegawai dalam
memutuskan suatu pekerjaan, serta
tidak mengambil keputusan sendiri
tanpa dasar persetujuan para pegawai.
Apabila pemimpin Kantor Kecamatan
Medan Selayang menerapkan atau
melaksanakan hal-hal tersebut, maka
akan meningkatkan potensi kinerja
pegawai di Kantor Kecamatan Medan
Selayang.
Melalui hasil penelitian ini diketahui
bahwa kompetensi memiliki pengaruh

positif signifikan terhadap kinerja
pegawai Kantor Kecamatan Medan
Selayang. Hal ini menunjukkan bahwa
apabila semakin tinggi kompetensi
pegawai, maka akan semakin tinggi pula
kinerja pegawai di Kantor Kecamatan
Medan Selayang.
Setiap
pegawai
harus
memiliki
kompetensi yang tinggi agar kinerjanya
dapat meningkat, seperti memiliki ragam
pengetahuan yang mumpuni untuk
bekerja, melakukan pekerjaan yang
sesuai dengan pengetahuan yang
dimiliki, memiliki keterampilan lebih dari
satu,
mampu
memanfaatkan
keterampilannya
dalam
pekerjaan,
memiliki semangat tinggi dalam bekerja,
serta selalu optimis dalam bekerja.
Apabila pemimpin Kantor Kecamatan
Medan Selayang dapat memacu
kompetensi pegawai melalui hal-hal
tersebut, maka akan meningkatkan
potensi kinerja pegawai di Kantor
Kecamatan Medan Selayang.
Melalui hasil penelitian ini diketahui
bahwa
kepuasan
kerja
memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap
kinerja pegawai Kantor Kecamatan
Medan Selayang. Hal ini menunjukkan
bahwa apabila semakin tinggi kepuasan
kerja pegawai, maka akan semakin tinggi
pula kinerja pegawai di Kantor
Kecamatan Medan Selayang.
Kepuasan kerja pegawai yang tinggi
tercermin dari sikap pegawai yang selalu
menjaga hasil kerja tetap baik,
memanfaatkan waktu kerja dengan baik,
bersikap dan berbuat baik kepada
seluruh rekan kerja, menjaga amanah
kerja yang diberikan, tidak memiliki
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keinginan untuk pindah tugas atau
berganti pekerjaan, serta merasakan
kenyamanan dalam pekerjaan. Apabila
pemimpin Kantor Kecamatan Medan
Selayang dapat meningkatkan kepuasan
kerja pegawai, maka potensi kinerja
pegawai di Kantor Kecamatan Medan
Selayang juga akan meningkat.
Melalui hasil penelitian ini diketahui
bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh
positif signifikan terhadap kinerja
pegawai Kantor Kecamatan Medan
Selayang. Hal ini menunjukkan bahwa
apabila semakin tinggi disiplin kerja
pegawai, maka akan semakin tinggi pula
kinerja pegawai di Kantor Kecamatan
Medan Selayang.
Disiplin kerja yang tinggi akan terlihat
dari pegawai yang selalu berusaha
menyelesaikan pekerjaan tepat waktu,
menaati aturan yang dibuat oleh
pimpinan, menaati peraturan di kantor,
menaati aturan kerja agar pekerjaan
selesai dengan baik, menjadikan
peraturan yang ada dalam pekerjaan
sebagai prioritas, mengikuti segala
aturan yang berlaku dalam lingkungan
pegawai, berusaha tepat waktu datang
ke kantor, serta menyesuaikan diri
dengan aturan yang sudah ada dalam
keseharian di kantor atau antar pegawai.
Apabila pemimpin Kantor Kecamatan
Medan Selayang dapat meningkatkan
disiplin kerja pegawai melalui beberapa
hal tersebut, maka potensi kinerja
pegawai di Kantor Kecamatan Medan
Selayang juga akan meningkat.
Melalui hasil penelitian ini diketahui
bahwa gaya kepemimpinan partisipatif,
kompetensi, kepuasan kerja, dan disiplin
kerja
seacar
serempak
memiliki

pengaruh positif signifikan terhadap
kinerja pegawai Kantor Kecamatan
Medan Selayang. Hal ini menunjukkan
bahwa apabila semakin tinggi gaya
kepemimpinan partisipatif, kompetensi,
kepuasan kerja, dan disiplin kerja
pegawai, maka akan semakin tinggi pula
kinerja pegawai di Kantor Kecamatan
Medan Selayang.
Selain itu juga diketahui bahwa gaya
kepemimpinan partisipatif, kompetensi,
kepuasan kerja, dan disiplin kerja
memiliki kontribusi yang cukup besar
dalam meningkatkan kinerja pegawai
pada
Kantor
Kecamatan
Medan
Selayang, yaitu sebesar 75,8%. Sehingga
sangat memungkinkan pemimpin Kantor
Kecamatan Medan Selayang melakukan
perbaikan dan peningkatkan terhadap
gaya
kepemimpinan
partisipatif,
kompetensi, kepuasan kerja, dan disiplin
kerja untuk dapat memperoleh kinerja
terbaik dari pegawainya.
Adapun hasil regresi linear berganda
yang menjadi acuan penilaian analisis
tersebut dalam penelitian ini dapat
dilihat pada Tabel 1.
Nilai
konstanta
sebesar
2,627
memberikan arti apabila variabel gaya
kepemimpinan partisipatif, kompetensi,
kepuasan kerja, dan disiplin kerja
sebesar 0 (nol), maka nilai variabel
kinerja pegawai adalah 2,627. Nilai
koefisien variabel gaya kepemimpinan
partisipatif sebesar 0,412 memiliki arti
bahwa apabila nilai variabel gaya
kepemimpinan partisipatif naik sebesar 1
(satu), maka nilai variabel kinerja
pegawai juga akan naik sebesar 0,412.
Nilai koefisien yang positif memiliki arti
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bahwa variabel gaya kepemimpinan
partisipatif memiliki hubungan positif
dengan variabel kinerja pegawai. Nilai
koefisien variabel kompetensi sebesar
0,183 memiliki arti bahwa apabila nilai
variabel kompetensi naik sebesar 1
(satu), maka nilai variabel kinerja
pegawai juga akan naik sebesar 0,183.
Nilai koefisien yang positif memiliki arti
bahwa variabel kompetensi memiliki
hubungan positif dengan variabel kinerja
pegawai.

positif memiliki arti bahwa variabel
disiplin kerja memiliki hubungan positif
dengan variabel kinerja pegawai.

Tabel Hasil Estimasi Penelitian
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients

B

Std.
Error

2.627

3.787

Gaya
Kepemimpinan
Partisipatif

.412

.044

Kompetensi

.183

Kepuasan
Kerja
Disiplin Kerja

Model
1

(Constant)

Standardized
Coefficients

Beta

Collinearity
Statistics

t

Sig.

Tolerance

.694

.493

.780

9.344

.000

.916

1.092

.077

.198

2.379

.023

.922

1.085

.240

.100

.216

2.405

.022

.788

1.269

.530

.075

.628

7.058

.000

.805

1.242

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai

Nilai koefisien variabel kepuasan kerja
sebesar 0,240 memiliki arti bahwa
apabila nilai variabel kepuasan kerja naik
sebesar 1 (satu), maka nilai variabel
kinerja pegawai juga akan naik sebesar
0,240. Nilai koefisien yang positif
memiliki arti bahwa variabel kepuasan
kerja memiliki hubungan positif dengan
variabel kinerja pegawai. Nilai koefisien
variabel disiplin kerja sebesar 0,530
memiliki arti bahwa apabila nilai variabel
disiplin kerja naik sebesar 1 (satu), maka
nilai variabel kinerja pegawai juga akan
naik sebesar 0,530. Nilai koefisien yang

VIF

KESIMPULAN DAN SARAN
Gaya kepemimpinan partisipatif memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap
kinerja pegawai Kantor Kecamatan
Medan Selayang. Hal ini dapat dilihat
dari hasil uji signifikansi parsial (uji-t)
dengan perolehan nilai thitung sebesar
9,344 > ttabel 1,690 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,00 < 0,05.
Kompetensi memiliki pengaruh positif
signifikan terhadap kinerja pegawai
Kantor Kecamatan Medan Selayang. Hal
ini dapat dilihat dari hasil uji signifikansi
parsial (uji-t) dengan perolehan nilai
thitung sebesar 2,379 > ttabel 1,690
dengan nilai signifikansi sebesar 0,02 <
0,05. Kepuasan kerja memiliki pengaruh
positif signifikan terhadap kinerja
pegawai Kantor Kecamatan Medan
Selayang.
Hal ini dapat dilihat dari hasil uji
signifikansi parsial (uji-t) dengan
perolehan nilai thitung sebesar 2,405 >
ttabel 1,690 dengan nilai signifikansi
sebesar 0,02 < 0,05. Disiplin kerja
memiliki pengaruh positif signifikan
terhadap kinerja pegawai Kantor
Kecamatan Medan Selayang. Hal ini
dapat dilihat dari hasil uji signifikansi
parsial (uji-t) dengan perolehan nilai
thitung sebesar 7,058 > ttabel 1,690
dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 <
0,05. Gaya kepemimpinan partisipatif,
kompetensi, kepuasan kerja, dan disiplin
kerja
seacar
serempak
memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap
kinerja pegawai Kantor Kecamatan
Medan Selayang. Hal ini dapat dilihat
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dari hasil uji signifikansi simultan (uji-F)
dengan perolehan nilai Fhitung sebesar
30,67 > Ftabel 2,49 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,00 < 0,05.
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