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ABSTRAKSI 

Kepemimpinan adalah sebagai salah satu Dktor penting dalam kehidup8ll 
orpnisasi. Keberbasilm suatu orpnisasi dipeup1lhi oleh gaya kepemimpinan. Teori 
Kepemimpinan Situasional c:bri Paul Hersey ds Kenneth H Blmchard mengatabn 
bahwa "Gaya kepemimpinan perlu menyesuailam. dengan tingkat kematmgan dari onmg
onmg ymg dipengaruhinya"'. Hal tersebut abo menimbollam. gaya kepemimpinan yang 
secara terus menerus mengamati perkembangan, kemampuan dan prestali bawahannya, 
untuk memilih gaya kepemimpinan yang tepal Pemimpin yang efektif slam memiliki 
bmggungjawab untuk memperhatikan motivasi keJja bawahannya. Kondisi tersebut akan 
mempunyai dampak yang positif bagi efektifitas organisasi dalml mencapai tujumnya 
Untuk itu penolia mengambil penelitian dengan judul Peqaruh Gaya KepemilDpiDaD 
SitudODai ter".ap Mottrasi Kerja Karyawa. bagla. PrMakd PT Alahlma. Plat 
Gla.. T~ di Kria. Sld..rjo. Adapun per....alall.•• yang dimgkat dalam penelitiao 
ini yaitu "Apakah gaya kepemimpinan situasional memiliki hubungan yang berarti 
terbadap motivasi keJja karya.wan bagian produbi PT. Asahimas Flat Glass Thk". Dan 
"Apakah gaya kepemimpinan situasional mempunyai pengaruh yang positif terhadap 
motivasi kelja karyawan PT. Asahimas Flat Glass'IbJ('. Adapun Id,ote.k penelitian ini 
yaitu " Diduga bahwa penerapan gaya 1cepemimpinan situa&ional mempunyai pengaruh 
yang pOlitif terhadap motivasi kelja karya.wan bagian produksi PT. Asahimas Flat Glass 
Thk Pada M.tod"" P•••titia. menggunakan pendektan metode kuantitatif dengan 
menggunakan suatu kuesioner yang disebarlam kepada responden wituk memperoleh 
data-data kuantitatif dengan skala penilaian. Untuk memperoleh korelasi c:bri data-data 
yang didapat malta menggunakan metode statistik non parametrik Korelasi Perin,gkat 
Spearman. Untu menguji penp-uh ao.t.-a satu vanabel denpn vanabel laimya 
mempergunakan distribusi normal (Z Hituoa ). Dengan identifikasi varia,,' t'I'I-1IIII 
(Y) : yaitu MotIv.1i K.rj. Kal1sw••. V.ria... ••••• (X) yaitu : G.y. 
Ke,.lDIaplna. S....to_L Pemilihan responden dilakukan dengao sistem proporsiooal 
random sampling, dimana memilih 100 (serams) orrmg pegawai. 

Dan data-data yang diolah pada K••loaer ..... _III_V T......t 
Ke...t..... P'ISW.i malta didapat data-data sebapi berikut : PersentaBe terbesar yaitu 
33 responden (33 %) memiliki tingkat kematangao sedang ke tinggi atau MJ, dimana 
memiliki kemampuan dalam pekerjaan tetapi kemauan psikologis masih ragu-ragu &tau 
tidak yakin. Persentase kedna yaitu 26 responden (26%) yaitu memiliki tingkai 
kematangan yaog ting alan M4, dimana memiliki kemampuan dalam pekOljaan _ 
juga mempunyai kemauan yang tinggi secara psikologis. Persentase ketiga yaitu 24 
responden (24%) yang memilikitingkat kematangan rendah ke sedsg atau M2, dimana 
tidak memiliki kemampuan dalam bekerja tetapi memiliki kemallan secara psikologis. 
Perseotase keempat atau terendah yaitu 17 responden (17%) memiliki tinglad 
kematangan ymg rendah aIau MI, dimana tidak memiliki kemampuan bekerja ds tidak 
ada kemauan secara paikologis. 

Dan dataMdata yang diolah pada K.......r 1IIIt1lk ...IIk1ll' G.y.Ke,...,Ina. SIt_.to.. dapat diketahui bahwa perseotase terbes.. yaitu gaya 
kepemimpinan membetitahu &tau G1 sebanyak 29 responden (2?yo) dimaJa memiliki 
petilaku tugas tinggi tetapi petilaku hubungannya rendah. Persentase kedna yaitu 
mengikutsertakan atau G3 sebmyak 27 responden (2"}'O1O) dimana memiliki perilaku togas 
yang rendah tetapi petilaku hubungan yang tinggi. Persentase ketiga yaitu gaya 
kepemimpinan menj.akan atau G2 sebmyak 23 responden (23%) dimana memiliki 
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periJaku tugas dan hubungan yang tinggi. Persentase keempat &tau terendah yaitu gaya 
kepemimpinan mendeJegasikan atau G4 sebanyak 21 responden (21%) dimana memiliki 
periJaku hubungan dan tugas yang rendah. 

Dari data:data yang gaya kepemimpinan situasioaoal &tau kesesuaian gaya 
kepemimpinan dengan tingkat kematangan pegawai (Variabel X) clapat dibtabn bahwa 
persentase terbesar yaitu gaya terbaik kedua memiliki 50 responden (5OOIO), peraeol:ase 
terbesar kedua yaitu gaya terbaik pertalna memiliki 22 responden (22G1O), persentase 
terbesar ketiga gaya paling tidak efektifmemiliki 18 responden (18%) dan yang terakhir 
yaitu gaya terbaik ketiga memiliki 10 responden (lOO/o).

Dan data·data yang diolah pada KuedoDer yalll melllukDr Motiwasi Kerja 
Pelawa (Variabel X) maka diclapat data·data sebagai berikut: peraentase terbesar yaitu 
sebanyak 51 responden (51%), memiliki tingkat "Termotivasi", Persentase teroesar kedua 
yaitu 33 responden (33%) dengan tingkat "Tidak Termotivasi", Persentase terbesar ketiga 
yaitu 11 responden (11%) dengan tingkat motivasi kerja "Sangal Tidak Termotivasi". 
Persentase terbesar keempat sebanyak 5 responden (5%) dengan tingkat motivasi 
"Sangal Tennotivasi", Untuk tingkat motivasi "Sangal Tidak Tennotivasi" tidak ada 
responden yang masuk ke dalam kriteria tersebut. 

Berdasarkan basil pengolahan data variabel X dan variabel Y dengan 
menggunakan program SPSS maka clapat diketahui HasilK.oefisien K.orelasi Peringkat 
Spearman atau p = 0,659136, Jib dilmat kekuatan hubungan anho. mabel X dan 
variabel Y menurut klasifikasi Dean J Champion maka p = 0,659136 terletak antara ± 
0,51 - 0,75 yang artinya ada hubungan yang cukup tinggi (moderately strong as80siation) 
antaro. variabel X dan variabel Y, sehingga clapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan 
siluasional memang benar memiliki hubungan yang berarti terbadap motivasi keaja 
karyawan bagian produksi PT, Asahimas Flat Olass Thk. Untuk menguji hipotesis maka 
perlu diuji signifikansi dari p dengan rumus Z HituDg yang basilnya ZH =6.55832 dengan 
menggunakan distribusi normal, dengan asumsi oc = 5% (± 1,96) maka ~ dimlak dam 
HI diterima sehingga clapat dikatakan bahwa memiliki pengaruh yang positif; untuk itu 
clapat dinyatakan ada pengaruh yang yang positi! antara penerapan pya kepemimpinan 
siluasional terhadap motivasi keJja karyawan bagian produksi PT. Asahimas Flat 01as8 
Thk. 

xiii 

ADLN  - PERPUSTAKAAN  UNIVERSITAS 
AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN ... ANDI WIBISANA




