
 

 

ABSTRAK 

Maudi Syawitri (1158010168) “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif terhadap 

Kinerja Pegawai (Studi Pada Perangkat Desa Suak Gual Kecamatan Selat Nasik Kabupaten 

Belitung Tahun 2018)”. 

Masalah yang melatarbelakangi adanya penelitian ini adalah sering kali ditemukan 

pegawai yang tidak bekerja efektif sebagaimana mestinya. contohnya  para pegawai sering kali 

datang terlambat masuk kerja dari jam kerja yang telah ditentukan, bahkan meninggalkan kantor 

sebelum jam kerja berakhir, Disinilah tuntutan kepemimpinan seorang kepala desa dalam 

mengelola para pegawainya agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya 

demi menciptakan Perangkat Desa pemerintah yang baik dan sehat demi kepuasan masyarakat 

khususnya di Desa Suak Gual. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan partisipatif 

terhadap kinerja pegawai (studi pada perangkat desa di Desa Suak Gual Kecamatan Selat Nasik 

Kabupaten Belitung Tahun 2018) 

Penelitian ini didalamnya menggunakan beberapa teori yaitu menurut Wahjosumidjo 

dalam bukunya Kepemimpinan dan Motivasi yang didalamnya terdapat teori yang berkaitan 

dengan indikator yang ada dalam Gaya Kepemimpinan Partisipatif (Variabel X) dan Kinerja 

Pegawai (Variabel Y) diambil dari Paul Hersey, Kenneth H Blanchard, dan Dewey E. Jhonson, 

management of organizational behavior, 1996:386 yang dikutif oleh Wibowo dalam bukunya 

Manajemen Kinerja Edisi Kelima. 

Metode yang digunakan adalah metode asosiatif dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang ada di kantor desa Suak Gual 

yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 12 responden. Teknik sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sensus atau jenuh atau mengambil semua 

populasi untuk diamati dan di analisis. Metode pengolahan data menggunakan analisis 

asosiatif,analisis deskriptif, analisis regresi linear sederhana, uji validitas,uji reliabilitas, uji 

signifikan simultan, uji parsial, dan analisis koefisien determinasi. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis didapatkan hasil koefisien determinasi bahwa 

variabel X (gaya kepemimpinan partisipatif) memberikan pengaruh terhadap variabel Y (kinerja 

pegawai) sebesar sebesar 52,9%, sedangkan sisanya sebesar 47,1%  dipengaruhi oleh faktor lain 

yang diabaikan penulis. 
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