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The objectives of the study are: 1) to know whether the factors of the style of persuasive 
leadership comprising the factors of relationship between leaders and subordinates, the 
structure of jobs, and the level of subordinates’ maturity, simultaneously have influence on the 
increasing motivation of working motivation of the employees at the Office of Education, 
Tulungagung Regency, 2) to know whether the factors of the style of persuasive leadership 
comprising the factors of relationship between leaders and subordinates, the structure of jobs, 
and the level of subordinates’ maturity, partially have influence on the increasing motivation of 
working motivation of the employees at the Office of Education, Tulungagung Regency, 3) to 
know which one of the factors of style of leadership has the most dominant influence on the 
increasing motivation of working motivation of the employees at the Office of Education, 
Tulungagung Regency. The location of the research is at the Office of Education, Tulungagung 
Regency, with the time allocation started from August 22, 2011 to February 18, 2012 or as long 
as 5 months. 

The study belongs to the survey research, i.e. a study taking sample from a population 
by depending questionnaires as the collecting data instrument. In line with that meaning then it 
is determined that the population in this research are all employees of the Office of Education, 
Tulungagung Regency. They are all 45 respondents. The analysis of multiple linear regression 
includes verified analysis, i.e. to test the hypotheses of the research that have been formulated 
previously. 

Based on the results of the analysis, then from the study we can conclude the following: 
1) Hypothesis 1 can be accepted. This is proved that the variables of the style or persuasive 
leadership comprising the factors of relationship between leaders and subordinates (X1), the 
structure of jobs (X2), and the level of subordinates’ maturity (X3), simultaneously  have 
influence on the increasing motivation of working motivation of the employees at the Office of 
Education, Tulungagung Regency (Y), 2) with the coefficience of determinant (R square is 
0631) or 63.1% then it means that the free variables comprising the factors of relationship 
between leaders and subordinates (X1), the structure of jobs (X2), and the level of subordinates’ 
maturity (X3), simultaneously contribute 63.1% to the increasing motivation of working 
motivation of the employees at the Office of Education, Tulungagung Regency (Y), 3) the 
variable of the structure of jobs (X2) has dominant influence on the increasing motivation of 
working motivation of the employees at the Office of Education, Tulungagung Regency (Y). 
Then  the variable of the structure of jobs (X2) is the most dominant variable that gives the 
biggest contibution partially on the increasing motivation of working motivation of the employees 
at the Office of Education, Tulungagung Regency (Y). 

 
 
 

PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang  

 Gaya kepemimpinan 
adalah pola perilaku konsumen 
yang diterapkan pemimpin dengan 
melalui orang lain, yaitu pola 

perilaku yang diperlihatkan 
pimpinan pada saat mempengaruhi 
orang lain, seperti dipersepsikan 
orang. Gaya bukanlah soal 
bagaimana pendapat pemimpin 
tentang perilaku itu sendiri dalam 
memimpin, tetapi bagaimana 
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persepsi orang lain, terutama 
bawahannya, tentang perilaku 
pemimpinnya (Hersey dan 
Blanchard, 1992).    
  

Melaksanakan 
kepemimpinan selain tidak mudah 
juga membutuhkan waktu. 
Melaksanakan kepemimpinan berarti 
mengelola sumberdaya manusia 
yang harus dilaksanakan dengan 
kelembutan, kesabaran, mengamati, 
memuji dan memberi peringatan. 
Lebih baik lagi bila dilakukan dengan 
memberikan teladan. Pemimpin yang 
baik memahami bahwa teladan 
adalah sebuah alat yang ampuh dan 
efektif. Mereka menyadari bahwa 
orang-orang di sekelilingnya 
memperhatikan cara kerjanya dan 
keteladanan yang diberikan berdaya 
pengaruh yang jauh lebih hebat 
dibanding bila ia hanya 
mengkhotbahinya. 

Melalui gaya kepemimpinan 
yang dimiliki seorang pemimpin, 
yang akan mentransfer beberapa 
nilai seperti penekanan kelompok, 
dukungan dari orang-orang atau 
karyawan, toleransi terhadap 
resiko, kriteria pengupahan dan 
sebagainya. Pada sisi lain, pegawai 
akan membentuk suatu persepsi 
subyektif mengenai dasar-dasar 
nilai yang ada dalam organisasi 
sesuai dengan nilai-nilai yang ingin 
disampaikan pimpinan melalui gaya 
kepemimpinan. 

 Untuk menyeleraskan 
antara nilai-nilai individu dan nilai-
nilai perusahaan dibutuhkan suatu 
proses yang disebut sosialisasi. 
Proses sosialisasi akan sempurna 
jika pegawai baru merasa senang 
pada pekerjaan dan organisasinya. 
Pendatang baru merasa diterima 
oleh rekan kerjanya sebagai orang 
yang dipercayai dan memiliki nilai-
nilai, menimbulkan rasa percaya 
diri bahwa dia mampu mengerjakan 
pekerjaan secara sukses 
memahami sistem yang ada, tidak 
hanya yang berkaitan dengan 
tugas-tugasnya saja, tetapi juga 
dengan peraturan yang ada. 

Pemimpin yang persuasif 
mampu memecahkan persoalan. 
Kemampuan ini dapat ditingkatkan 

melalui pendidikan dan latihan. 
Mampu memecahkan persoalan tidak 
berarti mempunyai kelebihan di 
segala bidang, tetapi ia memang 
unggul dalam beberapa hal yang 
penting, seperti ketajaman analisis, 
kemampuan mengambil keputusan, 
kemampuan melaksanakan 
keputusan, kemampuan 
memanfaatkan kelebihan-kelebihan 
pengikut, kesediaan memikul 
tanggung jawab dan sebagainya. 
Dengan memiliki keunggulan-
keunggulan itu maka seorang 
Pemimpin akan memiliki 
kewibawaan. Dengan kewibawaan itu 
pula akan mempengaruhi 
bawahannya sedemikian rupa 
sehingga ia dengan sungguh-
sungguh berusaha mencapai tujuan 
yang ditentukan oleh pemimpinnya. 

Pada umumnya bila 
seseorang akan melakukan sesuatu, 
perlu kejelasan tentang tujuan yang 
akan dicapainya. Demikian juga 
dengan unit kerja Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten Tulungagung, 
tujuan yang hendak dicapai salah 
satunya adalah terbangunnya 
motivasi kerja pegawai yang 
mengarah pada kontribusi tinggi pada 
organisasi. 

Setiap individu akan 
mempunyai tingkat motivasi yang 
berbeda-beda sesuai dengan sistem 
nilai yang berlaku pada dirinya, 
semakin banyak aspek pekerjaan 
yang sesuai dengan keinginan 
individu, maka akan semakin tinggi 
pula tingkat motivasi yang dirasakan 
dan sebaliknya (As’ad, 2000 : 56). 
Berkenaan dengan hal tersebut, 
Hasibuan (1999) menyatakan tingkah 
laku Tanpa adanya motivasi diri, 
seorang pegawai cenderung merasa 
segan untuk melaksanakan suatu 
tugas dengan baik apapun statusnya 
dalam organisasi tersebut. Motivasi 
sebagai dorongan bagi para pegawai 
merupakan faktor penting dalam 
mengambil setiap kesempatan untuk 
dapat menjalankan tugas secara 
optimal. Jika setiap tugas dijalankan 
secara optimal maka dapat diyakini 
bahwa kinerja karyawan dapat 
diwujudkan bagi kepentingan 
organisasi. Melalui penelitian ini 
diharapkan mampu mengungkap 
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adanya peningkatan motivasi kerja 
pegawai yang dapat dibangun 
melalui gaya kepemimpinan persuasif 
pada Kantor Dinas Pendidikan 
Kabupaten Tulungagung. 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian dilakukan 
dengan tujuan untuk mengungkapkan 
suatu masalah sesuai topik yang 
telah ditentukan. Dalam hal ini, 
penulis mempunyai tujuan penelitian 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui apakah faktor-

faktor gaya kepemimpinan 
persuasif yang meliputi hubungan 
pimpinan dan bawahan, struktur 
tugas dan tingkat kematangan 
bawahan, secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap 
peningkatan motivasi kerja 
pegawai Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung 

2. Untuk mengetahui gaya 
kepemimpinan persuasif yang 
meliputi hubungan pimpinan dan 
bawahan, struktur tugas dan 
tingkat kematangan bawahan, 
secara parsial berpengaruh 
terhadap peningkatan motivasi 
kerja pegawai Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor 
gaya kepemimpinan persuasif 
manakah yang paling dominan 
berpengaruh terhadap 
peningkatan motivasi kerja 
pegawai Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung 

 
 
METODE PENELITIAN 
 
2.1.  Waktu dan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di 
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung, dengan alokasi waktu 
mulai tanggal 22 Agustus 2011 
sampai dengan 18 Pebruari 2012 
atau selama 5 bulan. 

 
2.2. Jenis Penelitian 

Penelitan ini merupakan 
penelitian survey, yaitu suatu 
penelitian yang mengambil sampel 

dari suatu populasi dengan 
mengandalkan kuisioner sebagai 
instrumen pengumpulan data 
(Singarimbun, 1995). Metode 
penelitian ini dimaksudkan sebagai 
rancangan untuk mencari dan 
menjelaskan hubungan kausal antar 
variabel melalui pengujian hipotesis 
(explanatory research). 

 
2.3.  Tehnik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah totalitas 
semua nilai yang mungkin, baik hasil 
menghitung maupun pengukuran. 
Kuantitatif dan kualitatif daripada 
karakteristik tertentu mengenai 
sekumpulan obyek yang lengkap dan 
jelas. (Sudjana, 1975) Pengertian lain 
mengatakan bahwa populasi adalah 
sekelompok subyek, baik manusia, 
gejala, nilat test, benda-benda 
ataupun peristiwa. Sejalan dengan 
pengertian di atas maka ditentukan 
bahwa populasi dari penelitian ini 
adalah seluruh karyawan  Kantor 
Dinas Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung yang berjumlah 45 
responden. 

 
2.4.  Metode Analisis Data 

Analisis regresi linier 
berganda termasuk analisis verikatif 
yaitu untuk menguji hipotesis dari 
penelitian yang telah dirumuskan 
sebelumnya. 

Untuk menganalisis hipotesis 
pengaruh masing-masing faktor gaya 
kepemimpinan (hubungan pimpinan 
dan bawahan, struktur tugas dan 
tingkat kematangan bawahan) 
terhadap motivasi kerja pegawai 
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung sebagai berikut: 

      

eXbXbXbaY  332211  
Keterangan : 
Y    = motivasi kerja 
X1  = hubungan pimpinan dan 

bawahan 
X2   = struktur tugas 
X3   = tingkat kematangan bawahan 
a    = konstanta 
b1, b2, b3 = koefisien regresi 
e    = variabel pengganggu 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
3.1. Pengujian Hipotesis 

Pada bab sebelumnya 
dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh variabel-variabel gaya 
kepemimpinan persuasif yang terdiri 
dari; hubungan pimpinan dan 
bawahan (X1), struktur tugas (X2), 
dan tingkat kematangan bawahan 
(X3) secara bersama-sama ataupun 
parsial terhadap motivasi kerja 
pegawai di Kantor Dinas Pendidikan 
Kabupaten Tulungagung, serta 
mengkaji variabel mana diantara 
variabel-variabel tersebut yang 
mempunyai pengaruh paling 

dominan terhadap motivasi kerja 
pegawai di Kantor Dinas Pendidikan 
Kabupaten Tulungagung. 

Untuk mengetahui pengaruh 
variabel-variabel gaya kepemimpinan 
persuasif terdiri dari; hubungan 
pimpinan dan bawahan (X1), struktur 
tugas (X2), dan tingkat kematangan 
bawahan (X3) tehadap motivasi kerja 
pegawai di Kantor Dinas Pendidikan 
Kabupaten Tulungagung, maka 
digunakan analisis kuantitatif dengan 
metode regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil 
perhitungan dengan menggunakan 
bantuan program statistik SPSS 
maka diperoleh hasil seperti 
terlihatseperti  dibawah ini:

 
Tabel. 1.  ANOVAb 

 
Model 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 48.425 3 16.142 23.348 .000a 

  Residual 28.346 41 .691   
  Total 76.771 44     

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kematangan Bawahan, Struktur Tugas, Hubungan 
Pemimpin dan Bawahan 

b. Dependent Variable: Motivasi Kerja 
 

 
Dari hasil perhitungan dalam 

table 9,  di atas, maka persamaan 
regresi yang dihasilkan adalah: 
Y = 9,663 + 1,092X1 + 0,734X2 + 

0,097X3 + ei 
Berdasarkan pada hasil 

perhitungan dengan program statistik 
SPSS di atas koefisien korelasi (R) 
adalah sebesar 0,604, hal ini 
menunjukkan adanya pengaruh 
sebesar 60,4% antara variabel bebas 
dengan variabel terikat (independen) 
dan koefisien determinasi (R2) adalah 
sebesar 0,631, hal ini menunjukkan 
bahwa model regresi berganda 
dengan variabel bebas yaitu varabel-
variabel gaya kepemimpinan 
persuasif yang terdiri dari; hubungan 
pimpinan dan bawahan (X1), struktur 
tugas (X2), dan tingkat kematangan 
bawahan (X3) secara bersama-sama 
mampu memberikan kontribusi positif 
terhadap motivasi kerja pegawai di 
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y) sebesar 63,1%. 

Selanjutnya dari hasil 
perhitungan dari tabel 4.7 di atas, 

model persamaan regresi linier 
berganda di atas menunjukkan 
adanya pengaruh terhadap motivasi 
kerja pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten Tulungagung 
(Y) sebagai variabel terikat, dan 
variabel-variabel gaya kepemimpinan 
persuasif yang tediri dari: hubungan 
atasan dan bawahan (X1), struktur 
tugas (X2), dan tingkat kematangan 
bawahan (X3) sebagai variabel bebas 
mempunyai pengaruh positif. 
Pengaruh tersebut menunjukkan 
bahwa apabila variabel-variabel gaya 
kepemimpinan persuasif yang terdiri 
dari: hubungan atasan dan bawahan 
(X1), struktur tugas (X2), dan tingkat 
kematangan bawahan (X3) 
mengalami penurunan maka motivasi 
kerja pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y) juga akan berubah 
secara negatif. Setiap kenaikan 
variabel bebas tersebut akan juga 
meningkatkan variabel terikatnya. 

Untuk dapat mengetahui 
apakah variabel-variabel gaya 
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kepemimpinan persuasif (X) secara 
bersama-sama mempengaruhi 
motivasi kerja pegawai di Kantor 
Dinas Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y), maka dapat 
dilakukan dengan Uji F. Sedangkan 
untuk melihat variabel mana diantara 
masing-masing variabel bebas yang 
berpangaruh paling dominan 
terhadap variabel terikat dapat 
dilakukan dengan    Uji t. 

Dengan menggunakan Uji t 
juga akan dapat diidentifikasi hasil 
peringkat dari r2 parsial dari variabel-
variabel bebasnya (independen). 

 
 

3.1.1.Pengujian Hipotesis I 
Uji F ini digunakan untuk 

membuktikan atau menguji 
kebenaran hipotesis pertama yang 
diajukan dalam penelitian ini yaitu 
apakah variabel-variabel gaya 
kepemimpinan persuasif yang 
terdiri dari; hubungan atasan dan 
bawahan (X1), struktur tugas (X2) 
dan tingkat kematangan bawahan 
(X3) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap motivasi 
kerja pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y). 

Uji F dilakukan dengan 
membandingkan Fhitung dengan 
Ftabel pada taraf nyata α = 0,05. Dari 
hasil perhitungan regresi oleh 
SPSS pada tabel 4.8 dapat dilihat 
bahwa nilai-nilai Fhitung (F change) 
sebesar 23,348 lebih besar dari 
Ftabel yaitu 2,87 dengan significance 
sebesar (p) = 0,000, ini berarti 
bahwa pada taraf nyata α = 0,05 
dapat dikatakan bahwa variabel-
variabel gaya kepemimpinan 
persuasif terdiri dari : hubungan 
atasan dan bawahan (X1), struktur 
tugas (X2), dan tingkat kematangan 
bawahan (X3) mempunyai 
pengaruh yang bermakna terhadap 
motivasi kerja pegawai di Kantor 
Dinas Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y), atau dengan kata 
lain bahwa pada taraf nyata α = 
5%, hipotesis pertama dapat 
diterima.

 
3.1.2. Pengujian Hipotesis II 
Tabel1 2. Hasil analisis Regresi Variabel-variabel Gaya Kepemimpinan Persuasif 

terhadapMotivasi kerja pegawai di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung  

Model Summaryb 

Model R 

R 
Squar

e 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

 
Change Statistics 

 
 

Durbin-
Watson 

R 
Square 
Chang

e 

 
F Change 

 
df
1 

 
df2 

Sig. F 
Chang

e 

1 .794a .631 .604 .83148 .631 23.348 3 41 .000 .977 
a. Predictors: (Constant), Tingkat Kematangan Bawahan, Struktur Tugas, Hubungan 

Pemimpin dan Bawahan 
b. Dependent Variable: Motivasi Kerja 

 
 
Besarnya kontribusi seluruh 

variabel bebas (X) terhadap 
motivasi kerja pegawai di Kantor 
Dinas Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y) ditunjukkan oleh 
nilai R2 (koefisien determinasi) 
sebesar 0,631 atau 63,1%. Angka 
ini menunjukkan arti bahwa seluruh 
variable bebas (X1, X2, dan X3) 
yang digunakan dalam persamaan 
regresi ini secara parsial mampu 

memberikan kontribusi terhadap 
variabel terikat (Y) sebesar 63,1% 
atau dengan kata lain variabel-
variabel gaya kepemimpinan 
persuasif yang terdiri dari; 
hubungan atasan dan bawahan 
(X1), struktur tugas (X2), dan tingkat 
kematangan bawahan (X3) secara 
parsial berpengaruh terhadap 
motivasi kerja pegawai di Kantor 



Jurnal “OTONOMI” Vol. 12 No.3. Juli 2012                                                                                                52 

Dinas Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y). 

 
3.1.3. Pengujian Hipotesis III 

Uji t digunakan untuk 
mengetahui variabel mana dari 
variabel-variabel gaya 
kepemimpinan persuasif yang 
terdiri dari;  hubungan atasan dan 
bawahan (X1), struktur tugas (X2), 
dan tingkat kematangan bawahan 
(X3) yang memiliki pengaruh paling 
dominan terhadap motivasi kerja 
pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 

Tulungagung(Y). Dengan 
melakukan Uji t ini maka dapat 
diketahui kebenaran hipotesis 
ketiga yang mernyatakan bahwa 
struktur tugas (X2) berpengaruh 
paling dominan terhadap motivasi 
kerja pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y). Langkah awal 
yang harus dilakukan adalah 
membandingkan antara nilai-nilai 
thitung dengan tabel pada taraf nyata 
α = 5%. Hasil perhitungan dapat 
dilihat pada tabel 3 berikut ini.

  
Tabel. 3. Perbandingan antara nilai-nilai t hitung dengan nilai-nilai t Tabel Pada Taraf Nyata α = 

0,05 Coefficientsa 

Model 

Unstandardiz
ed 

Coefficients 

Standa
rdized 
Coeffic
ients 

t Sig. 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order 

Parti
al Part 

Toleran
ce VIF 

1 
  
  
  

(Constant) 
Hubungan Pemimpin 
dan Bawahan 
Struktur Tugas 
Tingkat Kematangan 
Bawahan 

9.66
3 
-

2.31
1 

1.56
7 
 

2.29
9 

.908 
 

.944 

.209 
 

.940 

 
 

-1.092 
.734 

 
1.097 

10.64
2 
 

-
2.448 
7.512 

 
2.447 

.00
0 
 

.01
9 

.00
0 
 

.01
9 

 
 

.126 

.759 
 

.193 

 
 

-.357 
.761 

 
.357 

 
 

-.232 
.713 

 
.232 

 
 

.045 

.944 
 

.045 

 
 

22.0
93 

1.05
9 
 

22.3
11 

Dependent Variable : Motivasi Kerja 
 
Dari tabel .3, di atas terlihat 

bahwa keempat variabel bebas 
mempunyai nilai-nilai thitung yang 
lebih besar dibandingkan dengan 
ttabel. Begitu juga sebaliknya, hal ini 
mengandung makna bahwa 
masing-masing varibel gaya 
kepemimpinan persuasif yang 
terdiri dari; hubungan atasan dan 
bawahan (X1), struktur tugas (X2), 
dan tingkat kematangan bawahan 
(X3) adalah signifikan pada taraf 
nyata 5% terhadap motivasi kerja 
pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y). 

Apabila dilihat dari thitung 
masing-masing varabel pada tabel 
4.8 maka variabel struktur tugas 
(X2) yang memiliki nilai thitung 
sebesar 7,512 merupakan nilai 

thitung terbesar dengan signifikansi   
α = 0,05, yang menunjukkan 
sebagai variabel bebas yang 
digunakan dalam model dengan 
pengaruh paling dominan terhadap 
motivasi kerja pegawai di Kantor 
Dinas Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y). Sehingga 
hipotesis ketiga yang menduga 
bahwa variabel struktur tugas (X2) 
mempunyai pengaruh paling 
dominan terhadap motivasi kerja 
pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung dibandingkan dengan 
variabel yang lain telah terbuti 
kebenarannya. 

 
3.2. Uji Asumsi 

Secara statistik model 
persamaan regresi yang diajukan 
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beserta hasil pengujian hipotesisnya 
sudah dapat dikatakan memenuhi 
syarat, dalam arti eratnya hubungan 
antara variabel bebas (dependen) 
dengan variabel terikat (independen). 
Akan tetapi agar model persamaan 
tersebut dapat diterima secara 
ekonometrika dan estimator-
estimator yang diperoleh dengan 
metode kuadrat terkecil atau Least 
Square Method (LSM), selain sudah 
memenuhi syarat Best Liniar 
Unbiased Estimation (BLUE), maka 
harus juga memenuhi asumsi antara 
lain bebas dari multikolinearitas, 
heterokedadastisitas dan 
autokorelasi. 

 
3.2.1. Uji Multikolinieritas 

Adanya multikolinearitas 
sempurna akan berakibat bahwa 

koefisien regresi tidak dapat 
ditentukan serta standar deviasi 
akan menjadi tak terhingga. Jika 
multikolinearitas tidak sempurna, 
maka koefisien regresi meskipun 
berhingga akan mempunyai 
standar deviasi yang besar yang 
berarti pula koefisien-koefisiennya 
tidak dapat ditaksirkan dengan 
mudah. 

Berdasarkan hasil 
perhitungan yang dikakukan 
dengan menggunakan nilai-nilai 
SPSS maka dapat diketahui ada 
atau tidaknya, multikolinearitas 
antara variabel bebas dengan 
melihat nilai-nilai Variace Inflation 
Factor (VIF) sebagaimana terdapat 
pada tabel 4. berikut ini :

 
 

Tabel .4.  Nilai-nlai Variance Inflation Factor (VIF) Coefficientsa 

Model 

Unstandardiz
ed 

Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t Sig. 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B 

Std. 
Erro

r Beta 
Zero-
order Partial Part 

Toler
ance VIF 

1
  
  
  

(Constant) 
Hubungan Pemimpin 
dan Bawahan 
Struktur Tugas 
Tingkat Kematangan 
Bawahan 

9.663 
 

-2.311 
1.567 

 
2.299 

.908 
 

.944 

.209 
 

.940 

 
 

-1.092 
.734 

 
1.097 

10.64
2 
 

-
2.448 
7.512 

 
2.447 

.00
0 
 

.01
9 

.00
0 
 

.01
9 

 
 

.126 

.759 
 

.193 

 
 

-.357 
.761 

 
.357 

 
 

-.232 
.713 

 
.232 

 
 

.045 

.944 
 

.045 

 
 

22.093 
1.059 

 
22.311 

Dependent Variable : Motivasi Kerja 
 
 
Hasil pengujian 

menunjukkan tidak adanya gejala 
multikolinearitas karena pada 
masing-masing nilai-nilai VIF 
variabel bebas lebih besar dari 1,0. 

 
3.2.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji asumsi regresi 
berganda heteroskedastisitas 
bertujuan untuk menguji apakah 
dalam sebuah model regresi terjadi 
ketidaksamaan varians dari 
residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lainnya. Jika 
varians dari residual dari satu 
pengamatan ke pengamatan yang 
lain tetap, maka disebut 
homoskedastisitas, dan jika varians 
berbeda, disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi 
yang baik adalah tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Untuk 
mengetehui terjadi atau tidaknya 
heteroskedastisitas ini dapat dilihat 
melalui diagram scatterplot. Apabila 
gambar atau titik-titik yang terdapat 
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dalam diagram scatterplot tersebut 
dalam kondisi membentuk suatu 
pola tertentu, maka model regresi 
tidak terjadi heteroskedastisitas, 
sehingga dikatakan  model 

regresinya tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas, sehingga 
dikatakan model regresinya adalah 
baik. 

 
Gambar .2.  Grafik Uji Heteroskedastisitas 

 
 
Dasar pengambilan 

keputusan berdasarkan scatterplot 
diagram adalah tidak ditemukan 
adanya pola tertentu, seperti titik-
titik (pointpoint) yang membentuk 
suatu pola tertentu yang teratur 
(bergelombang, melebar kemudian 
menyempit) dimana pada gambar 
scatterplot terlihat titik-titik 
menyebar secara acak, tidak 
membentuk suatu pola tertentu 
yang jelas, serta tersebar baik 
diatas maupun dibawah angka 0 
pada sumbu Y. Hal ini 
menunjukkan bahwa 
heteroskedastisitas pada model 
regresi dalam penelitian ini tidak 
terjadi. 

 
3.2.3. Uji Autokorelasi 

Berdasarkan hasil 
perhitungan angka Durbin-Watson 
didapatkan nilai koefisien (D – W) 
sebesar 0,977 (lampiran 5), maka 
dapat disimpulkan bahwa dari hasil 
penelitian ini dapat dinyatakan tidak 
terjadi gejala autokorelasi. Hal ini 
ditunjukkan dari nilai koefisien 
Durbin-Watson (D-W) sebesar 
0,977 yang termasuk dalam 

rentang kriteria angka 0,22 sampai 
dengan 2,46 yang dapat dinyatakan 
sebagai titik terjadi gejala 
autokorelasi. 

 
3.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian diketahui 
nilai-nilai koefisien Adjusted (R2) 
sebesar 0,604. Sedangkan nilai-nilai 
koefisien determinasi (R2) adalah 
sebesar 0,631, hal ini menunjukkan 
bahwa 63,1% perubahan motivasi 
kerja pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y) dipengaruhi oleh 
variabel-variabel gaya kepemimpinan 
persuasif yang terdiri dari: hubungan 
atasan dan bawahan (X1), struktur 
tugas (X2), dan tingkat kematangan 
bawahan (X3). Sedangakan sisanya 
yaitu 36,9% perubahan motivasi 
kerja pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y) dipengaruhi variabel 
yang tidak diamati dalam penelitian 
ini. 

Pengujian hipotesis pertama 
yaitu; pengaruh variabel bebas 
secara bersama-sama terhadap 
variabel terikat melalui uji F adalah 
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menghasilkan nilai-nilai Fhitung 
sebesar 23,348. Nilai-nilai kritis atau 
nilai-nilai Ftabel dengan α = 0,05% 
adalah sebesar 2,87 maka dapat 
diketahui bahwa nilai-nilai Fhitung lebih 
besar dari nilai-nilai Ftabel. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa 
variabel-variabel gaya kepemimpinan 
persuasif yang terdiri dari: hubungan 
atasan dan bawahan (X1), struktur 
tugas (X2) dan tingkat kematangan 
bawahan (X3) secara bersama-sama 
mempunyai pengaruh terhadap 
motivasi kerja pegawai di Kantor 
Dinas Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y). 

Pengujian hipotesis atas 
pengaruh variabel bebas secara 
parsial terhadap variabel terikat uji t, 
maka dapat diketahui bahwa nilai 
thitung dari masing-masing variabel 
bebas lebih besar dari nilai ttabel nya. 
Hal ini menunjukkan bahwa masing-
masing variabel gaya kepemimpinan 
persuasif yang terdiri dari: hubungan 
atasan dan bawahan (X1), struktur 
tugas (X2), dan tingkat kematangan 
bawahan (X3) secara parsial 
mempunyai pengaruh terhadap 
motivasi kerja pegawai di Kantor 
Dinas Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y). 

Variabel yang aling dominan 
berpengaruh terhadap motivasi kerja 
pegawai di Kantor Dinas Pendidikan 
Kabupaten Tulungagung(Y) adalah 
struktur tugas (X2). Variabel tersebut 
memiliki nilai rata-rata (r2) yang lebih 
besar dibandingkan dengan variabel 
bebas lainnya. Untuk lebih jelas 
dalam membahas hasil pengujian 
dari ketiga hipotesis yang telah 
dajukan tersebut, maka selanjutnya 
akan diulas secara detail atau satu 
persatu berdasarkan kajian teori dan 
fenomena berikut akan diuraikan 
hasil pengujian mengenai pengaruh 
masing-masing variabel bebas (X) 
terhadap variabel terikat (Y). 

 
 

1. Pengaruh Variabel Hubungan 
Pimpinan dan Bawahan (X1) 
terhadap Motivasi kerja 
pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung . 

 

Koefisien regresi 
variabel hubungan pimpinan dan 
bawahan (X1) adalah sebesar 
1,092 yang menunjukkan 
hubungan positif atau searah 
dengan motivasi kerja pegawai 
di Kantor Dinas Pendidikan 
Kabupaten Tulungagung(Y). 
Artinya apabila variabel 
hubungan pimpinan dan 
bawahan (X1) meningkat 
sebesar satu satuan, motivasi 
kerja pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y) tersebut juga 
akan meningkat sebesar 1,092 
satuan. Nilai-nilai thitung untuk 
variabel hubungan pimpinan dan 
bawahan (X1) sebesar 2,448 
lebih besar dari ttabel sebesar 
1,695 dengan signifikansi (p) = 
0,000 lebih kecil dari 0,05. 

Hal ini menunjukan 
bahwa pengaruh variabel 
hubungan pimpinan dan 
bawahan (X1) terhadap motivasi 
kerja pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y) adalah 
signifikan. Nilai (r2) untuk 
variabel hubungan pimpinan dan 
bawahan (X1) adalah sebasar 
0,357, artinya; kontribusi 
variabel hubungan pimpinan dan 
bawahan (X1) terhadap motivasi 
kerja pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y) adalah 0,357 
atau 35,7% dengan syarat 
variabel yang lainnya adalah 
konstan. 

 
2. Pengaruh Variabel Struktur 

Tugas (X2) terhadap Motivasi 
kerja pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung  

 
Koefisien regresi 

variabel struktur tugas (X2) 
adalah sebesar 0.734 yang 
menunjukkan hubungan positif 
atau searah dengan motivasi 
kerja pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y). Artinya apabila 
variabel struktur tugas (X2) 
meningkat sebesar satu satuan, 
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motivasi kerja pegawai di Kantor 
Dinas Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y) tersebut juga 
akan meningkat sebesar 0,734 
satuan. Nilai-nilai thitung untuk 
variabel struktur tugas (X2) 
sebesar 7,512 lebih besar dari 
ttabel sebesar 1,695 dengan 
signifikansi (p) = 0,000 lebih 
kecil dari 0,05. 

Hal ini menunjukkan 
bahwa pengaruh variabel 
struktur tugas (X2) terhadap 
motivasi kerja pegawai di Kantor 
Dinas Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y) adalah 
signifikan. Nilai (r2) untuk 
variabel struktur tugas (X2) 
adalah sebesar 0,761, artinya 
kontribusi  variabel struktur 
tugas (X2) terhadap motivasi 
kerja pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y) adalah 0,761 
atau 76,1% dengan syarat 
variabel yang lainnya adalah 
konstan. 

 
3. Pengaruh Variabel Tingkat 

Kematangan Bawahan (X3) 
terhadap motivasi kerja 
pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung. 

 
 Koefisien Variabel 

Tingkat Kematangan Bawahan 
(X3) adalah sebesar 1,097yang 
menunjukkan hubungan positif 
atau searah dengan motivasi 
kerja pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y). Artinya apabila 
Variabel tingkat kematangan 
bawahan (X3) meningkat 
sebesar satu satuan, motivasi 
kerja pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y) tersebut juga 
meningkat sebesar 1,097 
satuan. Nilai-nilai thitung untuk 
variabel tingkat kematangan 
bawahan (X3) sebesar 2,447 
lebih besar dari ttabel sebesar 
1,695 dengan signifikansi (p) = 
0,000 lebih kecil dari 0,05. 

Hal ini menunjukkan 
bahwa pengaruh variabel tingkat 

kematangan bawahan (X3) 
terhadap motivasi kerja pegawai 
di Kantor Dinas Pendidikan 
Kabupaten Tulungagung(Y) 
adalah signifikan. Nilai (r2) untuk 
variabel tingkat kematangan 
bawahan (X3)  adalah sebesar 
0,357, artinya kontribusi  
variabel tingkat kematangan 
bawahan (X3) terhadap motivasi 
kerja pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y) adalah 0,357 
atau 35,7% dengan syarat 
variabel yang lainnya adalah 
konstan. 

 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
4.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil 
penelitian, analisis dan pembahasan 
pada bab sebelumnya, maka 
penelitian ini dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hipotesis pertama dapat iterima. 

Hal ini telah terbukti bahwa 
variabel-variabel gaya 
kepemimpinan persuasif yang 
terdiri dari; hubungan pimpinan 
dan bawahan (X1), struktur tugas 
(X2), dan tingkat kematangan 
bawahan (X3) secara bersama-
sama mempunyai pengaruh 
terhadap motivasi kerja pegawai 
di Kantor Dinas Pendidikan 
Kabupaten Tulungagung(Y).  

2. Dengan koefisien determinasi (R 
Square sebesar 0,631 atau 
63,1% artinya variabel bebas 
yang terdiri dari hubungan 
pimpinan dan bawahan (X1), 
struktur tugas (X2), dan tingkat 
kematangan bawahan (X3) 
mempunyai kontribusi sebesar 
63,1% terhadap motivasi kerja 
pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y), sisanya adalah 
sebesar 36,9% dipengaruhi oleh 
variabel bebas lain yang tidak 
dimasukkan dalam model 
penelitian. 

3. Hipotesis ketiga diterima. Hal ini 
terbukti bahwa variabel struktur 
tugas (X2) mempunyai pengaruh 
yang dominan terhadap motivasi 
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kerja pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung(Y). hal ini 
ditunjukkan dari nilai r2 parsial 
yang paling tinggi dari variabel-
variabel lainnya adalah variabel 
struktur tugas (X2), yaitu sebesar 
0,761 atau 76,1% dibandingkan 
dengan variabel-variabel lainnya. 
Jadi variabel struktur tugas (X2) 
adalah merupakan variabel yang 
paling dominan memberikan 
sumbangan secara parsial 
terhadap motivasi kerja pegawai 
di Kantor Dinas Pendidikan 
Kabupaten Tulungagung(Y). 

4.2.  Saran 
Berdasarkan hasil 

pembahasan dan kesimpulan yang 
telah diuraikan, maka selanjutnya 
peneliti mengajukan beberapa saran 
yang diharapkan akan dapat 
memberikan manfaat bagi 
pengembangan positif motivasi kerja 
pegawai di Kantor Dinas Pendidikan 
Kabupaten Tulungagung, yaitu : 
1. Dengan telah diketahuinya 

bahwa variabel struktur tugas 
mempunyai pengaruh paling 
dominan terhadap peningkatan 
motivasi kerja pegawai di Kantor 
Dinas Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung, maka hendaknya 
pihak pimpinan di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung untuk lebih intensif 
mengkaji berbagai hal yang 
berhubungan dengan dimensi-
dimensi struktur tugas lebih 
lanjut. 

2. Struktur tugas merupakan salah 
satu variabel yang diangkat 
dalam penelitian ini dan paling 
dominan berpengaruh terhadap 
peningkatan motivasi kerja 
pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung, hal ini 
menunjukkan bahwa motivasi 
kerja pegawai di Kantor Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Tulungagung akan dapat tumbuh 
secara positif jika metode 
kepemimpinan yang berjalan 
lebih fokus pada mekanisme 
struktur tugas dengan berbagai 
sasaran dan kepentingannya. 

3. Sehubungan dengan penelitian 
ini yang hanya menitik beratkan 
pada tiga variabel gaya 
kepemimpinan persuasif 
berdasarkan Robin (1999) naka 
perlu kiranya untuk dilakukan 
penelitian lebih lanjut dengan 
memasukkan variabel-variabel 
gaya kepemimpinan lainnya dari 
pengembangan penelitian-
penelitian terdahulu. 
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