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OLEH : YUHANIS

ABSTRAK

Penelitian ini  berjudul “ Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten  Sarolangun.”  Ditulis  oleh  YUHANIS  Nim.  H0A113026  dibimbing
oleh Dahmiri, S.E.,M.M dan Sylvia Kartika.W.B. S.E., M.Si.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana gaya
kepemimpinan  Kepala  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Sarolangun.  Penelitian  ini
menggunakan  pendekatan  Deskriptif  Kuantitatif  memberikan  gambaran  atau
penjelasan  secara  sistematis.  Tehnik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini
menggunakan  tehnik  wawancara,  kuesioner,  dan  dokumentasi,  adapun  jumlah
sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 responden. Hasil dari penelitian adalah
gaya kepemimpinan yang banyak dilakukan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Sarolangun adalah gaya kepemimpinan demokratis. Indikator yang tergolong baik
adalah gaya kepemimpinan demokratis dan birokratis berada pada rentang skala
238-294.  Gaya kebebasan berada pada rentang skala  182-238 dengan kategori
cukup baik dan gaya kepemimpinan otokratis berada pada rentang skala 126-182
dengan  kategori  tidak  baik.  Jadi,  saran  dalam penelitian  ini  adalah  pemimpin
harus menjaga kerja sama yang baik, membuat pegawai memiliki motivasi kerja
yang baik dengan melakukan pendekatan terhadap pegawai. Dengan itu pegawai
akan merasa nyaman saat berinteraksi, menumbuhkan hubungan yang baik dan
rasa cinta terhadap organisasi.

Kata kunci : Pemimpin, Gaya Kepemimpinan 



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi Daerah menuntut Pemerintahan Daerah untuk dapat memberikan

pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Setiap daerah diberikan hak

untuk mengurus daerahnya sendiri. Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu

daerah yang diberikan wewenang tersebut.  Untuk mengurus segala urusan rumah

tangga, tentu dibutuhkan pemimpin yang mampu dan memiliki kompetensi untuk

mempengaruhi  orang  lain  melakukan  pencapaian  tujuan  mensejahterakan

masyarakat. 

Gaya  kepemimpinan  (Rivai,  2014)  merupakan  cara  pemimpin

mempengaruhi  pegawai  untuk  dapat  bekerja  lebih  baik  lagi  dalam  rangka

mencapai  tujuan  organisasi  karena  pada  hakikatnya  organisasi  sektor  publik

terbentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Suatu organisasi akan

berjalan lancar  dalam mencapai  tujuan organisasi  yang telah ditetapkan sangat

dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan. Oleh karena itu pemimpin selalu menjadi

fokus  evaluasi  sebagai  gambaran  penilaian  terhadap  keberhasilan  sebuah

organisasi.

Melalui  gaya kepemimpinan yang diterapkan, seorang pemimpin dituntut

tidak hanya memaksakan kehendak kepada bawahan untuk terus bekerja. Seorang

pemimpin juga harus bisa memenuhi kebutuhan bawahannya sesuai dengan apa

yang  diharapkan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  tidak  adanya  ketimpangan  dalam

memimpin dan dipimpin.  Seorang pemimpin harus mampu mengetahui tentang

bagaimana situasi yang sedang dialami dalam suatu organisasi. Seorang pemimpin

tidak dapat menerapkan hanya satu gaya kepemimpinan dalam waktu yang sangat

lama. Seorang pemimpin harus mampu membaca situasi organisasi dan mampu

menilai tingkat kematangan bawahannya. 

Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu instansi yang

penting  dilingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Sarolangun  yang  bertugas

mengembangkan  sistem  ekonomi  kerakyatan  yang  tertumpu  pada  mekanisme

pasar  yang  berkeadilan  dengan  prinsip  persaingan  sehat  dan  memperhatikan



pertumbuhan  ekonomi,  nilai-nilai  keadilan,  kepentingan  sosial,  kualitas  hidup,

pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dan diharapkan mampu

memberikan  pelayanan  teknis  administratif  dalam  rangka  meningkatkan

ketahanan  pangan  khususnya  di  Kabupaten  Sarolangun  (GBHN  Tahun  2005,

Tugas Pokok Dinas Pertanian).

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja  
                Tahun        2016

Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja
Utama (IKU)

Satuan
Target
Tahun
2015

Realisasi
Tahun
2016

Ketera
ngan
 (%)

1 Peningkatan
dan 
Revitalisasi 
sektor 
pertanian

1

2

3

Nilai Tukar 
Petani

Produktivitas 
Padi

Swasembada 
Pangan

%

Ton/Ha

%

95,72

4,03

94,20

97,12

4,25

95,53

1,4

0,22

1,33

  Dokumentasi LKj Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun 2016

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa target Nilai  Tukar Petani  tahun

2015 sebesar 95,72 % sedangkan  realisasi di tahun 2016 sebesar 97,12 % atau

naik 1,40 % dibanding NTP tahun sebelumnya. Target produktivitas padi untuk

tahun  2015  sebesar  4,03  ton/ha  dan  realisasi  4,25  ton/ha  disini  dapat  dilihat

ditahun 2016 produktivitas padi tercapai dan mengalami kenaikan sebesar 0,22

ton/ha  tercapainya  capaian  kinerja  di  tahun  2016.  Kebutuhan beras  Kabupaten

Sarolangun tahun 2016 sebesar 38.065 Ton sedangkan beras yang tersedia tahun

2016  sebesar  36.364  Ton,  untuk  itu  masih  kurang  1.701  Ton  beras  lagi  untuk

mencapi kebutuhan beras kabupaten sarolangun namun demikian untuk persentase

Swasembada Pangan mengalami kenaikan  sebesar 1,33 % dibandingkan tahun 2015.

Jadi untuk kebutuhan beras belum tercapai kinerja di tahun 2016.

Berkaitan dengan topik dari penelitian ini yaitu analisis gaya kepemimpinan

Kepala  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Sarolangun,  observasi  awal  yang  penulis



lakukan menunjukkan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai  pemimpin,

sepertinya  masih  ada  terdapat  beberapa  fungsi  manajemen  dan  fungsi

kepemimpinan  yang  belum  dilaksanakan  oleh  Kepala  Dinas  Pertanian  secara

maksimal  terkait  dengan  gaya  kepemimpinan.  Untuk  itu,  dalam penelitian  ini

peneliti  berusaha untuk menkaji  mengenai gaya kepemimpinan yang dilakukan

oleh Kepela dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun yang berkaitan erat dengan

sistem kepemimpinan. 

Berdasarkan masalah pokok inilah penulis merasa tertarik dan perlu untuk

mengkaji sebuah penelitian yang membahas tentang kepemimpinan dalam sistem

manajeman kepemimpinan yang diberikan judul : “Analisis Gaya Kepemimpinan

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  pada  Dinas

Pertanian Kabupaten sarolangun, maka rumusan masalah penelitian ini adalah

bagaimanakah  gaya  kepemimpinan  Kepala  Dinas  Pertanian  Kabupaten

sarolangun ?

1.3. Tujuan Penelitian

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk  mengetahui  gaya  kepemimpinan  Kepala  Dinas  Pertanian  di

Kabupaten Sarolangun ?

2. Untuk  menganalisis  gaya  kepemimpinan  Kepala  Dinas  Pertanian  di

Kabupaten Sarolangun ?



METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif

Kuantitatif yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara

sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal sehingga pembuatan

desain penelitian. Faktual dan akurat tentang gaya kepemimpinan Kepala Dinas

dalam menjalankan tugas  dan fungsinya sebagai  pemimpin  di  Dinas  Pertanian

Kabupaten sarolangun.

Metode Pegumpulan Data

Metode  pengumpulan  data  merupakan  salah  satu  aspek  yang  berperan

dalam kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini

metode pengumpulan data menggunakan :

1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  membaca  buku-buku,

literatur,  jurnal-jurnal,  referensi  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  yang

sedang dilakukan (Sugiyono, 2011).

2. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara  merupakan  proses  komunikasi  yang  sangat  menentukan

dalam proses penelitian. Dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih

mendalam karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail.

b. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara  memberi  pertanyaan  tertulis  kepada  responden  untuk  dijawabnya

(Sugiyono, 2011). 



c. Metode Dokumentasi

Metode  dokumentasi  yaitu  pengumpulan  data  dimana  peneliti

menyelidiki  benda-benda  tertulis  seperti  buku-buku,  majalah,  dokumen,

peraturan-peraturan  dan  sebagainya  (Arikuntoro,  2010).  Metode  ini

digunakan  untuk  memperoleh  data  tentang  gaya  kepemimpinan  Kepala

Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Metode pengambilan sampel

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Populasi dalam

penelitian  ini  adalah  seluruh  kariawan  yang  bekerja  pada  Dinas  Pertanian

kabupaten Sarolangun, jumlah populasi pegawai sebanyak 70 orang. 

Sampel

populasi yang diteliti. Sedangkan menurut  Sugiyono (2011) sampel adalah

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dapat

disimpulkan  bahwa  sampel  merupakan  bagian  dari  populasi  yang  mempunyai

karakteristik  dan sifat  yang mewakili  seluruh populasi  yang  ada.  Dikarenakan

jumlah  pegawai  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Sarolangun  berjumlah  70  orang,

maka penelitian ini merupakan penelitian populasi. Oleh karena itu sampel yang

diambil sejumlah populasi yaitu 70 orang.

Dengan  demikian  teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam

penelitian ini adalah  teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2011) sampling

jenuh adalah teknik penentuan sampel  bila  semua anggota populasi  digunakan

sebagai sampel.



Analisis Data

Data dari  kuesioner  dianalisis  dengan menggunakan Skala Likert  dengan

rentang persepsi :

Tabel 3.1 Pendapat Responden tentang Gaya  Kepemimpinan

Pendapat Responden Skor
Sangat setuju 5

Setuju 4
Netral 3

Tidak setuju 2
Sangat tidak setuju 1

Analisis  deskriptif  digunakan  untuk  menggambarkan  karakteristik

responden  dan  variable  penelitian  tanpa  melakukan  pengujian,  caranya  adalah

dengan melihat apakah tingkat perolehan nilai (skor) variable yang diteliti masuk

dalam kategori  sangat  setuju,  setuju,  kurang  setuju,  tidak  setuju,  sangat  tidak

setuju untuk variabel gaya kepemimpinan (Husen Umar, 2001). 

Untuk  sampai  pada  kriteria  tersebut,  maka  dibuat  dalam  kriteria

pengklasifikasian yang mengacu pada ketentuan yang dikemukakan oleh Husen

Umar (2001) dimana rentang skor ditentukan dengan rumusan sebagai berikut :

RS = n (m-1)

             M

Dimana : 

RS   :  Rentang skala
 n     :  Jumlah sampel
 m    :  Jumlah alternative jawaban tiap item.

Sehingga :  70 (5-1) =  280  = 56
                      5             5

  Penentuan Rentang Skor

Penentuan skor terendah  = n x skor terendah

= 70 x 1

= 70



Rentang skor tertinggi      = n x skor tertinggi

= 70 x 5

= 350
Karena  skala  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  skala  1-5,  maka

kategori pengklasifikasian untuk variable kepemimpinan dapat dilihat pada table

dibawah ini :

Tabel 3.2 Pengklasifikasian Variabel Gaya Kepemimpinan

Variabel Rentang Penilaian Klasifikasi
70 - 126 Sangat tidak baik

Gaya 126 - 182 Tidak baik
Kepemimpinan 182 - 238 Cukup baik

238 - 294 Baik
294 - 350 Sangat baik

Operasional Variabel

Definisi Variabel Dimensi Indikator Skala
Gaya Kepemimpinan
adalah kemampuan 
pemimpin dalam 
menjalankan peran 
kepemimpinannya 
untuk 
mempengaruhi orang
lain atau kelompok 
untuk mencapai 
tujuan suatu 
organisasi
(Inu Kencana 
Syafiie, 2011)

Kepemimpinan
Demokratis

1. Pimpinan melibat kan 
pegawai  dalam 
pengambilan keputusan

2. Pimpinan memberikan  
peluang pada pegawai 
turut serta dalam 
menyelesaikan masalah

3. Pimpinan meletakkan 
posisi jabatan pegawai 
sesuai dengan golongan 
dan latar belakang 
pendidikan

4. Pimpinan selalu 
memonitoring kinerja 
pegawai baik di dinas 
maupun dilapangan

Ordinal

Kepemimpinan
Birokratis

1. Pimpinan menerapkan 
penggunaan pakaian dinas
dan atribut ketika datang 
ke kantor

2. Pimpinan tegas dalam 
pengambilan keputusan

3. Pimpinan memberikan 

Ordinal



sanksi kepada pegawai 
yang kurang disiplin

4. Pimpinan menerapkan 
jadwal pelaksanaan tugas,
sesuai dengan suarat 
keputusan tugas yang 
atasan berikan

Kepemimpinan
Kebebasan

1. Pimpinan memberikan 
kebebsan penuh kepada 
bawahan dalam membuat 
keputusan

2. Pimpinan menyelesaikan 
pekerjaan dengan cara apa
saja yang dianggap sesuai

3. Pimpinan tidak 
berpartisipasi dalam 
organisasi yang 
dipimpinnya.

Ordinal

Kepemimpinan
Otokratis

1. Pimpinan yang 
mengambil keputusan 
tanpa melibatkan 
bawahan

2. Pimpinan melibatkan 
perasaan pribadinya 
dalam bersikap terhadap 
bawahan sehingga lebih 
bersipat subjektif

3. Pimpinan merinci semua 
tugas bawahan

4. Pimpinan memberikan 
kesempatan kepada 
bawahan untuk 
berpartisipasi atau 
mengajukan pendapat,  
hanya sebagai lips service
saja.

Ordinal



HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Gaya Kepemimpinan Kepala
Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun

No Pernyataan Gaya
Kepemimpinan

Jumlah 
Rata-Rata

Kategori

1 Kepemimpinan Demokratis 284,7 Baik
2 Kepemimpinan Birokratis 274,5 Baik
3 Kepemimpinan Kebebasan 191 Cukup Baik
4 Kepemimpinan Otokratis 171,7 Tidak Baik

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang gaya kepemimpinan

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Hasil penelitian dan analisis data, gaya kepemimpinan yang banyak dilakukan

di  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Sarolangun  adalah  gaya  kepemimpinan

demokratis. Untuk indikator yang tergolong baik yaitu gaya kepemimpinan

demokratis  dan  gaya  kepemimpinan birokratis,  indikator  cukup baik  yaitu

gaya  kepemimpinan  kebebasan  dan  indikator  yang  tidak  baik  yaitu  gaya

kepemimpinan otokratis.

2. Indikator yang  mempunyai  nilai  tertinggi  yaitu  gaya  kepemimpinan

demokratis yang berada pada rentang skala 238-294 dengan kategori baik. 

3. Gaya  kepemimpinan  otokratis memiliki  nilai  terendah  yang  berada  pada

rentang skala 126-182 dengan kategori tidak baik. 
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