
BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Uji Instrumen. 

Instrumen pengukur seluruh variabel pada penelitian ini menggunakan 

kuesioner atau angket, disampaikan kepada responden untuk dapat memberikan 

pernyataan sesuai dengan apa yang dirasakan dan dialaminya. Angket sebagai 

instrumen harus memenuhi persyaratan utama, yaitu valid dan reliabel. 

Berikut ini hasil pengujian validitas dan reliabilitas angket penelitian (lihat 

Lampiran 3). 

4.1.1. Uji Angket Pengukur Dimensi Kepemimpinan. 

1. Variabel Commanding di ukur dengan 4 (empat) buah indikator yang 

sekaligus menjadi pertanyaan dalam angket / kuesioner. Untuk keperlu 

pengujian validitas digunakan analisis korelasi bivariat Pearson dan untuk 

uji reliabilitas digunakan teknik Cronbac’s Alpha. Hasil pengujian kuesioner 

untuk variabel kepemimpinan dapat diikuti pada tabel berikut ini :  

 

 

 



                                                                 Tabel 4.1 

                      Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

        Variabel Commanding. 

Indikator 

Validitas 
Reliabilitas 

Cronbach’s 

Alpha 

Koef. 

Korr. 

Pearson 

Signifikansi 

x1.1 0,897 0,000 

0,925 
x1.2 0,931 0,000 

x1.3 0,898 0,000 

x1.4 0,889 0,000 

     Sumber: data primer di olah 

Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% sebagai standar 

pengujian, maka dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua indikator 

pengukur variabel Commanding, me mpunyai harga koefisien korelasi 

product moment yang menghasilkan taraf signifikansi (hasil perhitungan) 

masing-masing kurang dari 5%. Sedangkan hasil perhitungan untuk uji 

reliabilitas secara keseluruhan variabel Commanding (X1) mempunyai 

harga Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6, yaitu 0,925. 

Dengan demikian dari dia pengujian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa instrumen pengukur variabel Commanding dinyatakan valid dan 

sekaligus reliabel, yang berarti instrumen tersebut telah memenuhi 

persyaratan. 

2. Variabel Visioning di ukur dengan 4 (empat) buah indikator yang sekaligus 

menjadi pertanyaan dalam angket / kuesioner. Untuk keperlu pengujian 



validitas digunakan analisis korelasi bivariat Pearson dan untuk uji 

reliabilitas digunakan teknik Cronbac’s Alpha. Hasil pengujian kuesioner 

untuk variabel kepemimpinan dapat diikuti pada tabel berikut ini :  

Tabel 4.2. 

                      Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

        Variabel Visioning. 

Indikator 

Validitas 
Reliabilitas 

Cronbach’s 

Alpha 

Koef. 

Korr. 

Pearson 

Signifikansi 

x2.1 0,897 0,000 

0,925 
x2.2 0,931 0,000 

x2.3 0,898 0,000 

x2.4 0,889 0,000 

     Sumber: data primer di olah 

 

Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% sebagai standar 

pengujian, maka dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua indikator 

pengukur variabel Visioning, mempunyai harga koefisien korelasi product 

moment yang menghasilkan taraf signifikansi (hasil perhitungan) masing-

masing kurang dari 5%. Sedangkan hasil perhitungan untuk uji reliabilitas 

secara keseluruhan variabel Visioning (X2) mempunyai harga Cronbach’s 

Alpha lebih besar dari 0,6, yaitu 0,925. 

Dengan demikian dari dia pengujian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa instrumen pengukur variabel Visioning dinyatakan valid dan 



sekaligus reliabel, yang berarti instrumen tersebut telah memenuhi 

persyaratan. 

3. Variabel Enrolling di ukur dengan 4 (empat) buah indikator yang sekaligus 

menjadi pertanyaan dalam angket / kuesioner. Untuk keperlu pengujian 

validitas digunakan analisis korelasi bivariat Pearson dan untuk uji 

reliabilitas digunakan teknik Cronbac’s Alpha. Hasil pengujian kuesioner 

untuk variabel kepemimpinan dapat diikuti pada tabel berikut ini :  

Tabel 4.3. 

                      Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

        Variabel Enrolling. 

Indikator 

Validitas 
Reliabilitas 

Cronbach’s 

Alpha 

Koef. 

Korr. 

Pearson 

Signifikansi 

x3.1 0,897 0,000 

0,925 
x3.2 0,931 0,000 

x3.3 0,898 0,000 

x3.4 0,889 0,000 

     Sumber: data primer di olah 

 

Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% sebagai standar 

pengujian, maka dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua indikator 

pengukur variabel Enrolling, mempunyai harga koefisien korelasi product 

moment yang menghasilkan taraf signifikansi (hasil perhitungan) masing-

masing kurang dari 5%. Sedangkan hasil perhitungan untuk uji reliabilitas 



secara keseluruhan variabel Enrolling (X3) mempunyai harga Cronbach’s 

Alpha lebih besar dari 0,6, yaitu 0,925. 

Dengan demikian dari pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

instrumen pengukur variabel Enrolling dinyatakan valid dan sekaligus 

reliabel, yang berarti instrumen tersebut telah memenuhi persyaratan. 

4. Variabel Relating di ukur dengan 4 (empat) buah indikator yang sekaligus 

menjadi pertanyaan dalam angket / kuesioner. Untuk keperlu pengujian 

validitas digunakan analisis korelasi bivariat Pearson dan untuk uji 

reliabilitas digunakan teknik Cronbac’s Alpha. Hasil pengujian kuesioner 

untuk variabel kepemimpinan dapat diikuti pada tabel berikut ini :  

Tabel 4.4. 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

Variabel Relating. 

Indikator 

Validitas Reliabilitas 

Cronbach’s 

Alpha 

Koef. Korr. 

Pearson 
Signifikansi 

x4.1 0,897 0,000 

0,925 
x4.2 0,931 0,000 

x4.3 0,898 0,000 

x4.4 0,889 0,000 

     Sumber: data primer di olah 

 

Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% sebagai standar 

pengujian, maka dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua indikator 



pengukur variabel Relating, mempunyai harga koefisien korelasi product 

moment yang menghasilkan taraf signifikansi (hasil perhitungan) masing-

masing kurang dari 5%. Sedangkan hasil perhitungan untuk uji reliabilitas 

secara keseluruhan variabel Relating (X4) mempunyai harga Cronbach’s 

Alpha lebih besar dari 0,6, yaitu 0,925. 

Dengan demikian dari pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

instrumen pengukur variabel Relating dinyatakan valid dan sekaligus 

reliabel, yang berarti instrumen tersebut telah memenuhi persyaratan. 

5. Variabel Coaching di ukur dengan 4 (empat) buah indikator yang sekaligus 

menjadi pertanyaan dalam angket / kuesioner. Untuk keperlu pengujian 

validitas digunakan analisis korelasi bivariat Pearson dan untuk uji 

reliabilitas digunakan teknik Cronbac’s Alpha. Hasil pengujian kuesioner 

untuk variabel kepemimpinan dapat diikuti pada tabel berikut ini :  

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.5. 

                      Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

        Variabel Coaching. 

Indikator 

Validitas Reliabilitas 

Cronbach’s 

Alpha 

Koef. Korr. 

Pearson 
Signifikansi 

x5.1 0,897 0,000 

0,925 
x5.2 0,931 0,000 

x5.3 0,898 0,000 

x5.4 0,889 0,000 

     Sumber: data primer di olah 

 

Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% sebagai standar 

pengujian, maka dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua indikator 

pengukur variabel Coaching, mempunyai harga koefisien korelasi product 

moment yang menghasilkan taraf signifikansi (hasil perhitungan) masing-

masing kurang dari 5%. Sedangkan hasil perhitungan untuk uji reliabilitas 

secara keseluruhan variabel Coaching (X5) mempunyai harga Cronbach’s 

Alpha lebih besar dari 0,6, yaitu 0,925. 

Dengan demikian dari pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

instrumen pengukur variabel Coaching dinyatakan valid dan sekaligus 

reliabel, yang berarti instrumen tersebut telah memenuhi persyaratan. 

 

 



4.2. Analisis Deskriptif. 

Analisis ini diperlukan untuk memberikan gambaran atau penjelasan 

mengenai karakteristik responden dan hasil pernyataan responden terhadap 

variabel penelitian. 

4.2.1. Deskripsi terhadap karakteristik responden. 

a) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin. 

Perbedaan wujud fisik responden dalam hal ini, jenis kelamin 

bisa dilihat sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut : 

Tabel 4.6. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Prosentase (%) 

Perempuan 37 33,64 

Laki-laki 73 66,36 

Jumlah 110 100,00 

Sumber : Data Primer (2015) 

 

Berdasarkan tabel 4.6, dapat diketahui bahwa anggota Partai 

Keadilan Sejahtera Kabupaten Rokan Hulu adalah didominasi oleh 

anggota dengan jenis kelamin laki - laki, yaitu sebanyak 73 orang atau 

66,36 persen dari total responden, sedangkan untuk anggota perempuan 



berjumlah 37 orang atau 33,64 persen dari total responden. Partai 

Keadilan Sejahtera merupakan partai dakwah, dan salah satu cara 

perekrutan yang digunakan yaitu memalui pendekatan majelis pengajian. 

Sehingga anggota partai lebih di dominasi oleh laki-laki. Namun dalam 

partai PKS juga terdapat anggota berjenis kelamin perempuan/wanita. 

Wanita biasanya lebih tekun, teliti dan sabar dalam bekerja serta wanita 

dipandang lebih memiliki rasa dibanding laki-laki. Oleh sebab itu saat ini 

banyak jabatan-jabatan penting disuatu  instansi diisi oleh kaum wanita. 

b)  Karakteristik Responden Berdasarkan Usia. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang jawaban responden terhadap 

pertanyaan umum tentang usia responden dapat diketahui bahwa rata-rata 

anggota Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Rokan Hulu adalah berusia 

45,58 tahun. Responden termuda adalah berusia 27 tahun dan responden 

yang tertua adalah 56 tahun. Dari hasil deskripsi usia responden juga 

dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah berusia 48 tahun. 

Hasil selengkapnya tentang deskripsi responden berdasarkan 

karakteristik usia dapat dilihat seperti yang tersaji dalam tabel berikut : 

 

 

 



 

Tabel 4.7. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia. 

 

                        : 

Data 

Sumber : Primer (2015) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

antara usia 46 hingga 50 tahun, yaitu sebanyak 39 anggota (35,4%). 

Sedangkan untuk responden yang berusia 41 hingga 45 tahun ada 30 

anggota (27,3%), artinya bahwa mayoritas anggota Partai Keadilan 

Sejahtera Kabupaten Rokan Hulu berusia dewasa. Hal ini tentunya 

merupakan salah satu modal yang baik dan menambah kekuatan internal 

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Rokan Hulu untuk menghadapi 

No Usia (tahun) Kategori  Jumlah 

Anggota 

Persentase 

(%) 

1. 22 – 30 Remaja 5 4,5 

2. 31 – 40 Muda  18 16,4 

3. 41 – 45 Dewasa 30 27,3 

4. 46 – 50 Tua/Mapan 39 35,4 

5. ≥ 51 Senior  18 16,4 

 Jumlah  110 100 



persaingan politik saat ini. Dengan anggota yang mayoritas berusia 

dewasa diharapkan kinerjanya tinggi. 

c)  Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir. 

Berdasarkan pendidikan terakhir responden, dikelompokkan 

kedalam empat kelompok, yaitu : SMA/SMK, Diploma, Sarjana dan 

Master (S2). Distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat 

pendidikannya dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 4.8. 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan 

Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah Prosentase 

(%) 

SMA/SMK 28 25,4 

Diploma  15 13,6 

Sarjana  52 47,4 

Master (S2) 15 13,6 

Jumlah  110 100 

  Sumber : Data Primer (2015) 

 

Dari tabel 4.8, Dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang 

menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Rokan Hulu  



adalah tamatan sarjana dengan jumlah 52 orang anggota atau 47,4 

persen dari total responden. Terbanyak kedua adalah responden dengan 

tingkat pendidikan SMA/SMK yaitu berjumlah 28 orang anggota atau 

25,4 persen dari total responden, responden dengan tingkat pendidikan 

Diploma dan MAster masing - masing berjumlah 15 orang anggota atau 

13,6 persen dari total responden. Tingkat pendidikan formal anggota 

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Rokan Hulu mayoritas adalah 

berpendidikan sarjana, hal ini diharapkan akan memberikan kualitas 

yang maksimal.  

Disamping itu meskipun tingkat pendidikan formal mereka 

yang sudah tinggi. Tingkat pendidikan sering ditemukan berhubungan 

negatif dengan kepuasan anggota, meskipun hasil penelitian tersebut 

seluruhnya konsisten. Hal ini disebabkan oleh pendidikan sering 

membentuk keterampilan yang kadang-kadang tidak dapat 

dimanfaatkan sepenuhnya dalam pekerjaan sehingga harapan individu 

sering tidak terpenuhi dan menimbulkan kekecewaan terhadap 

organisasi. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan 

individu maka semakin banyak pula harapannya yang mungkin tidak 

dapat dipenuhi atau tidak sesuai dengan organisasi tempat dimana ia 

bekerja. 

 



d)  Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja. 

Hasil deskripsi tentang responden berdasarkan masa kerja 

dapat dilihat dalam table berikut : 

Tabel 4.9. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No Masa Kerja 

(tahun) 

Kategori Jumlah 

Anggota 

Persentas

e (%) 

1. ≤ 5 Baru 15 13,6 

2. 6 - 10 Sedang 78 70,9 

3. ≥ 11 Lama 17 15,5 

 Jumlah  110 100 

       Sumber : Data Primer (2015) 

Berdasarkan tabel 4.9, Dapat dilihat bahwa sebagian besar 

responden telah bergabung diatas 5 tahun, yaitu sebanyak 95 anggota 

atau (86,4%). Persentase terbanyak responden telah bekerja di antara 6 

hingga 10 tahun, yaitu sebesar 78 anggota atau (70,9%).  Hanya 15 

anggota atau (13,6%) yang bergabung kurang dari 5 tahun. 

Hal ini menunjukkan bahwa anggota Partai Keadilan Sejahtera 

Kabupaten Rokan hulu telah cukup berpengalaman dalam 

menjalankan profesinya, sehingga kecendrungan kualitas kerja yang 

diberikan juga cukup baik. Dari hasil deskripsi mengenai masa kerja 



ini dapat diketahui bahwa sebagian besar responden bergabung diatas 

5 tahun. 

Karena menurut penulis semakin lama para anggota bekerja di 

suatu instansi maka akan menimbulkan perasaan memiliki terhadap 

organisasi. Masa kerja yang lama menunjukkan anggota betah untuk 

tinggal dan bekerja di instnsi tersebut. Selain itu, dengan masa kerja 

yang lama tentunya masih adanya harapan pengembangan karir jika 

para anggota Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Rokan Hulu 

tersebut masih memiliki kapasitas dan kompetensi terhadap karirnya di 

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Rokan Hulu. 

4.2.2. Deskripsi variabel penelitian. 

Deskripsi untuk setiap variabel harus mempunyai kutub kategorisasi. 

Untuk dapat membuat kutub kategorisasi setiap skor dari penilaian para 

responden, digunakan interval yang didasarkan pada skor rata-rata. 

Kategorisasi secara umum adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 



Tabel 4.10. 

Rata-rata Skor dan Kategorinya 

Rata-rata Skor Kategori 

1,0 – 1,8 Sangat Rendah 

>1,8 – 2,6 Rendah 

>2,6 – 3,4 Sedang 

>3,4 – 4,2 Tinggi 

>4,2 – 5,0 Sangat Tinggi 

       Sumber: hasil analisis 

Berdasarkan kutub kategorisasi tersebut, maka seluruh variable dalam 

penelitian dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

1. Deskripsi Variabel Commanding. 

Comanding merupakan bagian dari konsep kepemimpinan yang 

menunjukkan kemampuan seorang pemimpin (atasan) untuk memberikan 

perintah atau arahan-arahan, petunjuk dan saran-saran agar semua orang 

yang ada dibawahnya dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Pemimpin 

harus mempu melaksanakan commanding secara baik dan tegas, sehingga 

tidak ada keraguan bagi anggota untuk melaksanakannya.   

Organisassi yang sukses, salah satunya dipimpin oleh pemimpin 

yang mempunyai kemampuan untuk memerintah (commanding) dengan 

baik. Pengukuran baik buruknya comanding yang dilakukan oleh pemimpin 



dalam melaksanakan tugasnya, diukur dengan menggunakan 4 (empat) 

indikator. Hasil dari pengukuran terhadap setiap indakator oleh responden 

dapat dilihat dari skor rata-rata yang disajikan dalam table berikut ini : 

Tabel 4.11. Skor Rata-rata Variabel Commanding 

Indikator/Variabel Rata-rata Skor Kategori 

TX1 3,23 Sedang 

x11 3,17 Sedang 

x12 3,21 Sedang 

x13 3,26 Sedang 

x14 3,28 Sedang 

 Sumber: olahan data primer 

Dari table di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pimpinan 

dalam hal commanding dinilai sedang oleh para responden. Hal ini dapat 

dilihat dari skor rata-rata pada variabel commanding (TX1) berada pada 

interval >2,6 hingga 3,4. Namun jika dilihat lebih mendalam dari semua 

indikator pengukur variabel commanding, maka indikator kemampuan 

pimpinan dalam memberikan arahan bagi para anggota masih belum baik, 

karena indikator ini mempunyai skor rata-rata paling kecil, meskipun secara 

keseluruhan hampir merata. 

2. Deskripsi Variabel Visioning. 



Visioning merupakan bagian dari konsep kepemimpinan yang 

menunjukkan kemampuan seorang pemimpin (atasan) dalam memberikan 

gambaran mengenai tujuan dan visi di masa depan yang harus dimiliki 

organisasi. Pemimpin harus mampu menjadi Visioner secara baik dan 

tegas, sehingga tidak ada keraguan bagi anggota untuk melaksanakannya.   

Organisassi yang sukses, salah satunya dipimpin oleh pemimpin 

yang mempunyai kemampuan Visioner (Visioning) dengan baik. 

Pengukuran baik buruknya Visioning yang dilakukan oleh pemimpin dalam 

melaksanakan tugasnya, diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator. 

Hasil dari pengukuran terhadap setiap indakator oleh responden dapat 

dilihat dari skor rata-rata yang disajikan dalam table berikut ini : 

Tabel 4.12. 

Skor Rata-rata Variabel Visioning. 

Indikator/Variabel Rata-rata Skor Kategori 

TX2 3,23 Sedang 

x2.1 3,17 Sedang 

x2.2 3,21 Sedang 

x2.3 3,26 Sedang 

x2.4 3,28 Sedang 

Sumber: olahan data primer 



Berdasarkan hasil dari rangkuman table diatas, dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan pemimpin dalam menerapkan visioning kepada anggota 

masih dinilai sedang oleh para responden. Dari hasil rata-rata skor dapat 

dilihat bahwa dari semua indikator variabel visioning, maka indikator 

kemampuan pemimpin untuk mengkomunikasikan tujuan partai kepada 

anggota masih belum baik, karena indikator ini mendapatkan rata-rata skor 

paling kecil. 

3. Deskripsi Variabel Enrolling. 

Enrolling merupakan bagian dari konsep kepemimpinan yang 

menunjukkan kemampuan seorang pemimpin (atasan) dalam menciptakan 

peluang-peluang, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 

Pemimpin harus mampu menjadi enrolling secara baik dan tegas, sehingga 

tidak ada keraguan bagi anggota untuk melaksanakannya.   

Organisassi yang sukses, salah satunya dipimpin oleh pemimpin 

yang mempunyai kecakapan (Enrolling) yang baik. Pengukuran baik 

buruknya enrolling yang dilakukan oleh pemimpin dalam melaksanakan 

tugasnya, diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator. Hasil dari 

pengukuran terhadap setiap indakator oleh responden dapat dilihat dari skor 

rata-rata yang disajikan dalam table berikut : 

 



Tabel 4.13. 

Skor Rata-rata Variabel Enrolling. 

Indikator/Variabel Rata-rata Skor Kategori 

TX3 3,23 Sedang 

x3.1 3,17 Sedang 

x3.2 3,21 Sedang 

x3.3 3,26 Sedang 

x3.4 3,28 Sedang 

 Sumber: olahan data primer 

Berdasarkan hasil tabel dari responden tentang kemampuan 

pemimpin dalam menerapkan enrolling terlihat bahwa para anggota 

mempunyai persepsi sedang. Meskipun secara keseluruhan hasilnya hampir 

merata, namun nampak bahwa indikator kemampuan pemimpin dalam 

menentukan tujuan partai kepada anggota masih belum baik. Karena 

memperoleh nilai yang paling kecil dibandingkan dengan indikator-

indikator lain. 

4.  Deskripsi Variabel Relating. 

Relating merupakan bagian dari konsep kepemimpinan yang 

menunjukkan kemampuan seorang pemimpin (atasan) dalam menciptakan 

hubungan yang harmonis dengan anggota. Pemimpin harus mampu menjadi 



relating secara baik dan tegas, sehingga tidak ada keraguan bagi anggota 

untuk melaksanakannya.   

Organisasi yang sukses, salah satunya dipimpin oleh pemimpin 

yang mempunyai sifat (Relating) yang baik. Pengukuran baik buruknya 

relating yang dilakukan oleh pemimpin dalam melaksanakan tugasnya, 

diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator. Hasil dari pengukuran 

terhadap setiap indakator oleh responden dapat dilihat dari skor rata-rata 

yang disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.14. 

Skor Rata-rata Variabel Relating. 

Indikator/Variabe

l 
Rata-rata Skor Kategori 

TX4 3,23 Sedang 

x4.1 3,17 Sedang 

x4.2 3,21 Sedang 

x4.3 3,26 Sedang 

x4.4 3,28 Sedang 

Sumber: olahan data primer 

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pimpinan 

dalam hal relating dinilai sedang oleh para responden. Hal ini dapat dilihat 

dari skor rata-rata pada variabel visioning, meskipun seecara keseluruhan 

hasilnya hampir merata. Namun jika dilihat lebih mendalam dari semua 



indikator pengukur variabel relating, maka indikator kemampuan pimpinan 

dalam  menciptakan hubungan yang harmonis dengan anggota  masih 

belum baik, karena indikator ini mempunyai skor rata-rata paling kecil.  

5. Deskripsi Variabel Coaching.  

Coaching merupakan bagian dari konsep kepemimpinan yang 

menunjukkan kemampuan seorang pemimpin (atasan) dalam 

mengembangkan potensi individu dan kinerja individu sambil 

menyelaraskan tujuan individu dan nilai-nilai orang-orang di organisasi. 

Pemimpin harus mampu menjadi coaching secara baik dan tegas, sehingga 

tidak ada keraguan bagi anggota untuk melaksanakannya.   

Organisassi yang sukses, salah satunya dipimpin oleh pemimpin 

yang mempunyai kemapuan mengelola anggota (Coaching) dengan baik. 

Pengukuran baik buruknya coaching yang dilakukan oleh pemimpin dalam 

melaksanakan tugasnya, diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator. 

Hasil dari pengukuran terhadap setiap indakator oleh responden dapat 

dilihat dari skor rata-rata yang disajikan dalam table berikut ini : 

 

 

 



Tabel 4.15. 

Skor Rata-rata Variabel Coaching. 

Indikator/Variabel Rata-rata Skor Kategori 

TX5 3,23 Sedang 

x5.1 3,17 Sedang 

x5.2 3,21 Sedang 

x5.3 3,26 Sedang 

x5.4 3,28 Sedang 

          Sumber: olahan data primer 

Berdasarkan hasil dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persepsi 

responden terhadap kemampuan pemimpin dalam menerapkan coaching 

kepada para anggota masih sedang. Meskipun secara keseluruhan hasilnya 

hampir merata, namun terlihat bahwa indikator kemampuan pemimpin untuk 

meningkatkan produktivitas anggota dinilai masih belum baik dibandingkan 

dengan indikator yang lain. Karena mendapatkan skor terendah diantara 

variabel yang lainnya. 

4.3. Analisis Inferensial. 

Penelitian dapat dikategorikan sebagai penelitian asosiatif atau 

penelitian yang ingin menjelaskan bagaimana hubungan atau pengaruh suatu 

variabel terhadap suatu variabel yang lain. Oleh karena itu hipotesis dari 



penelitian ini merupakan pernyataan mengenai ada tidaknya pengaruh satu 

variabel terhadap variabel yang lain. 

Pada dasarnya analisis inferensial bertujuan untuk membuktikan 

hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini. Dengan analisis inferensial ini 

akan dapat diketahui apakah hipotesis yang diajukan tersebut signifikan ataukah 

tidak, terbukti ataukah tidak. Dengan kata lain dengan analisis inferensial ini akan 

diketahui apakah suatu variabel benar-benar mempunyai pengaruh terhadap 

variabel yang lain ataukah tidak. Sesuai dengan model yang telah dikembangkan 

dalam penelitian ini, maka hippotesis akan diuji melalui analisis regresi linier 

ganda. Beberapa tahap pengujian yang harus dilalui dalam analisis inferensial ini 

adalah : 

4.3.1. Asumsi Klasik. 

Penggunaan regresi ganda linier memerlukan beberapa asumsi yang 

sebaiknya dipenuhi, yaitu data yang dianalisis berdistribusi normal, tidak ada 

korelasi yang kuat antar variabel bebas (tidak multikolinearitas) dan tidak ada 

pengaruh antara variabel bebas dengan nilai residunya (tidak 

heteroskedastisitas). Masing-masing asumsi akan diuji sebagai berikut : 

1). Uji Normalitas Data. 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan 

diagram sebaran, dimana data disimpulkan berdistribusi normal jika 



sebaran data berada disekitar garis diagonalnya. Dari lampiran dapat 

diketahui bahwa semua data mempunyai sebaran yang berada di sekitar 

garis diagonalnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua 

variable mempunyai data yang berdistribusi normal. Jadi secara umum 

asumsi kenormalan data dapat dipenuhi. 

2) Uji Multikolinearitas. 

Ada tidak pengaruh antar variabel bebas, diuji dengan 

menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Data antar variabel bebas 

dinyatakan tidak berkorelasi secara nyata atau tidak terjadi 

multikolinearitas jika hasil olah data seluruh variabel bebas mempunyai 

harga VIF kurang dari 10. 

Dari keseluruhan variabel dalam model, yang menjadi variabel bebas 

adalah :  

Commanding (X1), Visioning (X2), Enrolling (X3), Relating (X4), 

Coaching (X5) dan Kepuasan Kerja (Y1). Hasil analisis menunjukkan 

bahwa Commanding (X1) mempunyai harga VIF = 1,368, Visioning (X2) 

mempunyai harga VIF = 1,611, Enrolling (X3) mempunyai harga VIF = 

1,382, Relating (X4) mempunyai harga VIF = 1,350, Coaching (X5) 

mempunyai harga VIF = 1,171 dan Kepuasan anggota (Y1) mempunyai 

harga VIF = 2,003. 



Dengan demikian seluruh variabel bebas terhindar dari multikoliarity, 

sehingga  asumsi kedua bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model 

dinyatakan memenuhi. 

3) Uji Heteroskedastisitas. 

Ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, 

diuji dengan menggunakan harga koefisien korelasi Rank Spearman 

antara skor setiap variabel bebas dengan skor dari variabel residual. Dari 

harga koefisien korelasi Rank Spearman tersebut, kemudian dihitung 

harga “t” statistiknya dan dari harga “t” tersebut dicari nilai p-value atau 

taraf signifikansinya. Jika hasil pengujian menghasilkan harga taraf 

signifikansi > 0,05 maka dalam model dinyatakan tidak terjadi 

heterskedastisitas. Hasil pengujian secara keseluruhan dapat dilihat pada 

tabel berikut ini :                 

Tabel 4.16. 

Hasil Uji  Heteroskedastisitas Data 

Variabel Bebas 
Koef. Korelasi 

Spearman 

p-val (Taraf 

signifikansi) 

X1 0,004 0,963 

X2 0,039 0,688 

X3 0,033 0,730 

X4 0,023 0,810 

X5 -0,009 0,930 

Y1 0,049 0,611 



      Residual = var. terikat  

      Sumber: data primer di olah 

 

Dari tabel di atas diperoleh informasi bahwa semua variabel 

bebas mempunyai koefisien korelasi spearman yang menghasilkan harga t 

statistik dengan taraf signifikansi atau p-value lebih besar dari 0,05. 

Karena semua variabel bebas mempunyai harga p-value lebih besar dari 

0,05, maka disimpulkan bahwa dalam model penelitian tidak terdapat 

heteroskedastisitas. 

 

4.3.2.  Hasil analisis Regresi Ganda Linier Model I. 

Pada regresi model I ini, menggunakan variabel Y1 sebagai variabel 

terikat. Sedangkan variabel bebasnya adalah X1, X2, X3, X4, dan X5. 

Beberapa hal yang perlu dibahas pada analisis inverensial untuk regresi model 

I, yaitu : 

1) Pengaruh Parsial. 

Regresi Model I dari penelitian ini menjelaskan pengaruh parsial 

antara Commanding (X1), Visioning (X2), Enrolling (X3), Relating (X4) 

dan Coaching (X5) terhadap Kepuasan anggota (Y1).  Hasil analisis 

keseluruhan dapat di ringkas dalam tabel berikut : 

 



Tabel 4.17. 

Hasil Pengaruh Parsial Regresi Model I 

Model Pengaruh 

Langsung 

Koef. 

Regresi 
t statistik 

p-val (Taraf 

signifikansi) 

X1  Y1 0,218 2,783 0,006 

X2  Y1 0,269 3,209 0,002 

X3  Y1 0,181 2,273 0,025 

X4  Y1 0,259 3,397 0,01 

X5  Y1 0,171 2,338 0,021 

 Sumber: data primer di olah 

 

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa : 

a) Secara parsial, commanding berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan anggota. Hal ini dibuktikan dengan koefisien 

regresi sebesar 0,218 dengan taraf signifikansi 0,006 (kurang dari 

0,05).  Angka ini dapat diartikan jika seorang anggota merasa bahwa 

pimpinan mampu menerapkan konsep commanding dengan baik, maka 

kepuasan anggota akan tinggi. Sebaliknya jika seorang anggota merasa 

bahwa pimpinan tidak mampu menerapkan konsep commanding 

dengan baik, maka anggota tidak akan mendapatkan kepuasan 

b) Secara parsial, visioning berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan anggota. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 

0,269 dengan taraf signifikansi 0,002 (kurang dari 0,05).  Angka ini 

dapat diartikan jika seorang anggota merasa bahwa pimpinan 



mempunyai visi kedepan yang baik, maka kepuasan anggota akan 

tinggi. Sebaliknya jika seorang anggota merasa bahwa pimpinan tidak 

visioner, maka anggota tidak akan mendapatkan kepuasan. 

c) Secara parsial, Enrolling berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan anggota. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 

0,181 dengan taraf signifikansi 0,025 (kurang dari 0,05).  Angka ini 

dapat diartikan jika seorang anggota merasa bahwa pimpinan mampu 

menerapkan Enrolling dengan baik, maka kepuasan anggota akan 

tinggi. Sebaliknya jika seorang anggota merasa bahwa pimpinan tidak 

mampu menerapkan Enrolling dengan baik, maka anggota tidak akan 

mendapatkan kepuasan. 

d) Secara parsial, Relating berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan anggota. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 

0,259 dengan taraf signifikansi 0,01 (kurang dari 0,05).  Angka ini 

dapat diartikan jika seorang anggota merasa bahwa pimpinan mampu 

menerapkan Relating dengan baik, maka kepuasan anggota akan 

tinggi. Sebaliknya jika seorang anggota merasa bahwa pimpinan tidak 

mampu menerapkan Relating dengan baik, maka anggota tidak akan 

mendapatkan kepuasan. 

e) Secara parsial, Coaching berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan anggota. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 



0,171 dengan taraf signifikansi 0,021 (kurang dari 0,05).  Angka ini 

dapat diartikan jika seorang anggota merasa bahwa pimpinan mampu 

menerapkan Coaching dengan baik, maka kepuasan anggota akan 

tinggi. Sebaliknya jika seorang anggota merasa bahwa pimpinan tidak 

mampu menerapkan Coaching dengan baik, maka anggota tidak akan 

mendapatkan kepuasan. 

2) Pengaruh Serentak. 

Pengaruh serentak pada model regresi I ini menunjukkan 

seberapa kuat pengaruh seluruh dimensi kepemimpinan (Commanding, 

Visioning, Enrolling, Relating dan Coaching) secara serentak terhadap 

Kepuasan anggota.  Hasil penelitian diperoleh angka koefisien determinasi 

(R
2
) = 0,501 dengan melalui uji F diperoleh harga taraf signifikansi 

sebesar 0,000.  

Angka tersebut dapat diartikan bahwa secara nyata (signifikan) 

50,1% tinggi rendahnya tingkat kepuasan anggota tergantung dari baik 

buruknya pimpinan dalam menjalankan dimensi kepemimpinannya, yaitu 

Commanding, Visioning, Enrolling, Relating dan Coaching. Sedangkan 

sisanya yang 49,9% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model regresi tersebut. 

 

 



4.3.4. Hasil analisis Regresi Ganda Linier Model II. 

Pada regresi model II ini yang menjadi variabel bebas adalah 

Commanding (X1), Visioning (X2), Enrolling (X3), Relating (X4), Coaching 

(X5) dan Kepuasan (Y1). Sedangkan variabel terikatnya adalah Loyalitas 

(Y2). 

Beberapa hal yang perlu dibahas pada analisis inverensial untuk regresi model 

II, yaitu : 

1) Pengaruh Parsial. 

Regresi Model II dari penelitian ini menjelaskan pengaruh 

parsial antara Commanding (X1), Visioning (X2), Enrolling (X3), 

Relating (X4), Coaching (X5) dan Kepuasan (Y1) terhadap Loyalitas 

(Y2). Hasil analisis keseluruhan dapat di ringkas dalam tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.18. 

Hasil Pengaruh Parsial Regresi Model II 

Model 

Pengaruh 

Koef. 

Regresi 
t statistic 

p-val (Taraf 

signifikansi) 

X1  Y2 0,174 2,369 0,020 

X2  Y2 0,005 0,060 0,952 

X3  Y2 -0,062 -0,839 0,404 

X4  Y2 0,169 2,316 0,023 

X5  Y2 -0,038 -0,559 0,577 

Y1  Y2 0,623 6,989 0,000 

  Sumber: data primer di olah 

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa : 

a) Secara parsial, variabel commanding berpengaruh langsung terhadap 

loyalitas anggota, karena koefisien nregresinya = 0,174 dengan harga 

taraf signifikansi = 0,020 (kurang dari 0,05). Angka tersebut dapat 

diartikan jika seorang anggota merasa bahwa pimpinan melaksanakan 

commanding dengan baik, maka loyalitas anggota akan tinggi. 

Sebaliknya jika seorang anggota merasa bahwa pimpinan tidak dapat 

melaksanakan commanding dengan baik, maka loyalitas anggota akan 

sangat rendah. 

b) Visioning secara langsung tidak berpengaruh terhadap loyalitas 

anggota, karena taraf signifikansi yang dihasilkan dari pengujian lebih 

besar dari 0,05, yaitu 0,952. 



c) Enrolling secara langsung tidak berpengaruh terhadap loyalitas 

anggota, karena taraf signifikansinya sebesar 0,404 yang berarti lebih 

besar dari 0,05. 

d) Secara parsial, variabel relating berpengaruh langsung terhadap 

loyalitas anggota, karena koefisien regresinya = 0,169 dengan harga 

taraf signifikansi = 0,023 (kurang dari 0,05). Angka tersebut dapat 

diartikan jika seorang anggota merasa bahwa pimpinan melaksanakan 

konsep relating dalam kepemimpinannya  dengan baik, maka loyalitas 

anggota akan tinggi. Sebaliknya jika seorang anggota merasa bahwa 

pimpinan tidak dapat melaksanakan konsep relating dengan baik, 

maka loyalitas anggota akan sangat rendah. 

e) Coaching secara langsung tidak berpengaruh terhadap loyalitas 

anggota, karena taraf signifikansi yang dihasilkan dari pengujian 

sebesar 0,577 yang berarti lebih besar dari 0,05. 

f) Secara parsial, variabel kepuasan kerja berpengaruh langsung terhadap 

loyalitas anggota, karena koefisien regresinya = 0,623 dengan harga 

taraf signifikansi = 0,000 (kurang dari 0,05). Angka tersebut dapat 

diartikan jika seorang anggota mendapatkan kepuasan kerja yang 

tinggi, maka loyalitas anggota akan tinggi pula. Sebaliknya jika 



seorang anggota merasa bahwa dirinya tidak mendapatkan kepuasan 

kerja, maka loyalitas anggota akan sangat rendah. 

2) Pengaruh Serentak. 

Pengaruh serentak pada model regresi II ini menunjukkan bahwa 

seberapa kuat pengaruh serentak dari variabel Commanding, Visioning, 

Enrolling, Relating, Coaching dan Kepuasan terhadap Loyalitas anggota. 

Pengaruh serentak ini ditunjukkan dengan harga koefisien determinasi 

(R
2
). Dari hasil perhitungan secara keseluruhan diperoleh harga R

2
 sebesar 

5,92. Sedangkan hasil pengujian terhadap harga R
2
 tersebut diperoleh  

harga F = 24,878 dengan taraf signifikansi pengujian sebesar 0,000. 

Hasil analisis tersebut di atas, secara keseluruhan dapat 

dinyatakan bahwa secara signifikan, 59,2% tinggi rendahnya loyalitas 

anggota secara serentak dipengaruhi oleh baik buruknya dimensi 

kepemimpinan, yaitu Commanding, Visioning, Enrolling, Relating, 

Coaching dan Kepuasan. Sedangkan sisanya yang 40,8% di pengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model regresi tersebut. 

4.3.5. Analisis Jalur (Pengaruh Tidak Langsung). 

Analisis jalur merupakan analisis akhir untuk menjawab pertanyaan 

utama sesuai dengan model penelitian. Untuk memudahkan perhitungan 

dalam analisis jalur ini, maka angka-angka koefisien hasil dari regresi model I 



dan model II dirangkum secara simultan dalam gambar struktur sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4.1 Kerangka Konseptual 

 

Berdasarkan gambar tersebut, maka dapat di hitung besarnya pengaruh tidak 

langsung secara total, yitu : 

1) Pengaruh commanding terhadap loyalitas melalui kepuasan anggota : 

(X1  Y1  Y2) = (0,218 x 0,623) + 0,174 = 0,310 

X1 

X2 

Y1 Y2 0,623 
(S) 

-0,038 
(TS) 

0,174 
(S) 

0,171 
(S) 

0,269 

(S) 

X3 

X4 

-0,062 
(TS) 

0,005 
(TS) 

0,169 
(S) 

0,259 

(S) 

0,181 
(S) 

0,218 
(S) 



2) Pengaruh visioning terhadap loyalitas melalui kepuasan anggota : 

(X2  Y1  Y2) = (0,269 x 0,623) + 0,005 = 0,173 

3) Pengaruh enrolling terhadap loyalitas melalui kepuasan anggota : 

(X3  Y1  Y2) = (0,181 x 0,623) - 0,062 = 0,051 

4) Pengaruh relating terhadap loyalitas melalui kepuasan anggota : 

(X4  Y1  Y2) = (0,259 x 0,623) + 0,169 = 0,330 

5) Pengaruh coaching terhadap loyalitas melalui kepuasan anggota : 

(X5  Y1  Y2) = (0,171 x 0,623) - 0,038 = 0,069 

Dari hasil perhitungan koefisien jalur secara total tersebut, maka 

dapat diketahui bahwa relating merupakan dimensi kepemimpinan yang 

mempunyai pengaruh paling kuat terhadap loyalitas anggota dengan melalui 

kepuasan angota tersebut (dengan koefisien jalur 0,330) dibanding dimensi 

kepemimpinan yang lainnya. 

Sedangkan comanding merupakan dimensi kepemimpinan yang 

pengaruhnya terhadap loyalitas melalui kepuasan anggota lebih rendah 

dibanding dimensi relating (dengan koefisien jalur sebesar 0,310). 

 

 



4.4. Pembahasan. 

1. Berdasarkan data karakteristik responden pada penelitian ini, dapat dilihat 

pada karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, bahwa Partai 

Keadilan Sejahtera lebih dominan anggota yang berjenis kelamin laki-laki dari 

pada wanita. Anggota laki-laki dengan jumlah 73 orang, sedangkan wanita 

hanya 37 orang. Hal ini bisa menjadi kekurangan bagi PKS, karena anggota 

dengan jenis kelamin wanita dianggap lebih tekun, teliti dan sabar dalam 

bekerja serta wanita dipandang lebih memiliki rasa dibandingkan dengan laki-

laki. Semakin banyaknya anggota wanita bisa semakin meningkatkan kualitas 

kinerja partai tersebut, dan begitupun sebaliknya. Oleh karena itu PKS 

hendaknya lebih gencar dalam merekrut anggota dengan jenis kelamin wanita, 

supaya dapat terciptanya kinerja yang baik dan dapat mewujudkan tujuan 

partai sesuai yang diinginkan. 

Karakteristik responden berdasarkan usia pada Partai Keadilan Sejahtera, 

dapat dilihat bahwa rata-rata anggota partai berada pada kategori usia dewasa. 

Hal ini tentunya merupakan salah satu modal yang baik dan menambah 

kekuatan internal Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Rokan Hulu dalam 

menghadapi pearsaingan politik saat ini. Dengan anggota yang mayoritas usia 

dewasa diharapkan kinerjanya tinggi. Sehingga dapat mewujudkan tujuan 

partai dengan baik. 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada Partai Keadilan 

Sejahtera, dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang menjadi anggota 



partai adalah tamatan sarjana dengan jumlah 52 orang anggota atau 47,4% 

persen dari total responden. Dengan mayoritas anggota adalah tamatan sarjana 

diharapkan akan dapat memberikan kualitas yang maksimal untuk partai. 

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja pada Partai Keadilan 

Sejahtera, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden telah bergabung 

diatas lima tahun, yaitu sebanyak 95 anggota atau 86,4%. Hal ini 

menunjukkan bahwa anggota partai telah cukup berpengalaman dalam 

menjalankan profesinya, sehingga kecendrungan kualitas kerja yang diberikan 

juga cukup baik. Sehingga tujuan partai dapat dicapai dengan baik.  

2. Pengaruh Relating Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Anggota. 

  Relating merupakan bagian yang penting bagi organisasi. Bagaimana 

kemampuan pemimpin dalam menciptakan hubungan yang harmonis dengan 

para anggotanya. Yang mana hubungan harmonis antara pemimpin dan 

anggota merupakan hal yang sangat penting dalam organisasi. Karena apabila 

hubungan antara pimpinan dengan anggota harmonis, maka semua visi dan 

misi organisasi akan dapat tercapai dengan baik. Sehingga organisasi akan 

dapat maju dan berkembang sesuai denga keinginan organisasi.  

 Jika pemimpin mampu menerapkan relating dengan baik, maka akan 

menimbulkan kepuasan bagi para anggota. Akan tetapi, dari hasil penelitian 

terlihat bahwa pimpinan belum mampu memberikan kepuasan yang tinggi 

kepada para anggotanya. Salah satu penyebabnya adalah pemimpin masih 

belum mampu menciptakan hubungan yang harmonis dengan para 



anggotanya. Karena itu pemimpin hendaknya benar-benar mampu memahami 

karakteristik dan kualitas anggotanya, sehingga dapat ditemukan suatu cara 

agar mampu menerapkan relating dengan baik. Supaya kepuasan anggota 

semakin tinggi terhadap pimpinan organisasi. 

 Dilihat dari loyalitas nyata bahwa kurang baiknya penerapan relating 

oleh pimpinan organisasi. Sehingga anggota tidak merasa puas dan 

mengakibatkan rendahnya loyalitas anggota terhadap organisasi. Oleh karena 

itu, pimpinan hendaknya mampu menerapkan relating dengan baik, supaya 

loyalitas anggota terhadap organisasi semakin tinggi. 

 Dari hasil perhitungan koefisien jalur secara total dapat dilihat bahwa 

relating merupakan dimensi kepemimpinan yang memiliki pengaruh yang 

paling tinggi terhadap loyalitas anggota melalui kepuasan anggota yaitu 

dengan nilai koefisien sebesar 0,330, dibanding dengan dimensi 

kepemimpinan lain yang masih berada dibawah nilai tersebut. Relating 

memiliki pengaruh yang dominan di banding variabel lainnya, karena relating 

merupakan hal yang paling besar pengaruhnya terhadap organisasi. Jika 

relating tidak terwwujud dengan baik, maka organisasi tidak akan bisa maju 

bahkan bisa menyebabkan kekacauan pada organisasi tersebut. Relating 

merupakan hal yang penting sebab relating merupakan hal yang mendasar 

untuk memberikan kepuasan kepada anggotanya supaya terlahir sikap 

loyalitas yang tinggi bagi para anggotanya. Karena tanpa hubungan yang 

harmonis, maka kepuasan dan loyalitas anggota tidak akan bisa terwujud 



dengan baik. Relating merupakan variabel yang dominan pada penelitian ini, 

karena Partai Keadilan Sejahtera menggunakan pendekatan emosional atau 

hubungan social antar individu di dalamnya, sehingga variabel lain memiliki 

pengaruh lebih kecil dibandingkan dengan relating. 

 

 

3. Pengaruh Commanding Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Anggota. 

Comanding merupakan bagian dari kepemimpinan yang penting bagi 

organisasi. bahkan salah satu dari fungsi manajemen diantaranya adalah 

bagaimana pimpinan melalukan perintah, pengaturan, motivasi dan lain 

sebagainya pada anggotanya. Apakah anggota organisasi akan dapat 

melakukan tugasnya dengan baik atau tidak, salah satunya tergantung dari 

bagaimana pemimpinnya memberikan sinyal yang berkaitan dengan 

penugasan. Kemampuan pimpinan dalam memberikan pengertian yang sama 

atas komando adalah penting, agar semua anggota memahami dan bergerak ke 

arah yang sama sesuai yang diharapkan pimpinan.  

Sebagai anggota dan telah bersedia menjadi anggota, dapat dipastikan 

mempunyai harapan-harapan dari pimpinannya. Salah satu harapan adalah 

bahwa pimpinan mempunyai kemampuan untuk menerapkan konsep 

commanding ini dalam berbagai aspek pekerjaan. Jika pimpinan mampu 

mengimplementasikan aspek commanding ini dengan baik, maka kepuasan 

para anggota atas pimpinan dan organisasi itu akan dapat terpenuhi.  



Dari hasil penelitian sudah dibahas, bahwa memang pimpinan dalam 

mengimplementasikan aspek commanding ini masih belum mampu 

memberikan kepuasan bagi para anggotanya, salah satu penyebabnya adalah 

kurang tegas dan kurang konkrit arahan pimpinan dalam rangka pencapaian 

tujuan organisasi. Pimpinan harus benar-benar memahami karakter dan 

kualitas para anggotanya, sehingga dapat ditemukan suatu cara yang paling 

baik untuk melakukan commanding ini.  

Sedangkan dalam kaitannya dengan loyalitas anggota, nyata bahwa 

kurang optimalnya pelaksanaan aspek commanding oleh pimpinan, 

menyebabkan rendahnya loyalitas anggota. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-

larut, karena akan merugikan organisasi. Seberapa kuatnya tali pengikat 

anggota dalam organisasi, anggota masih mempunyai kebebasan untuk 

memilih organisasi mana yang paling tepat dan menguntungkan bagi dirinya. 

Pimpinan secara seksama harus benar-benar mampu menerapkan aspek 

commanding dengan baik agar para anggota merasa betah dan loyal dengan 

organisasi tersebut. 

Dari hasil perhitungan koefisien jalur, commanding merupakan dimensi 

kepemimpinan yang pengaruhnya terhadap loyalitas anggota melalui 

kepuasan anggota dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,310, yang merupakan 

pengaruh terbesar kedua setelah relating dibandingkan dimensi kepemimpinan 

yang lain. Commanding sangat penting bagi organisasi, karena tanpa 

commanding maka organisasi tidak akan bisa maju dan berkembang. Namun 



disamping itu relating merupakan pengaruh yang paling besar, karena untuk 

mewujudkan commanding maka dibutuhkan relating. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini relating merupakan pengaruh yang paling besar diantara 

pengaruh yang lainnya. 

Dalam kehidupan berorganisasi, hubungan relasional antara pimpinan 

dengan anggota merupakan hal paling penting bagi anggota. Bagaimana 

kepentingan anggota dapat dilayani atau dipenuhi oleh pimpinan. Terlebih 

dalam organisasi kepartaian, seringkali hubungan yang tidak formal justru 

lebih banyak dan lebih diperlukan bagi anggota dalam memelihara loyalitas. 

4. Pengaruh Visioning Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Anggota. 

Visioning merupakan bagian dari dimensi kepemimpinan yang menunjukkan 

kemampuan seorang pemimpin dalam memberikan gambaran mengenai visi 

dan misi dimasa depan yang akan dicapai organisasi. Pemimpin harus mampu 

menjadi visioner yang baik dan tegas, sehingga tidak ada keraguan bagi para 

anggota untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. 

Jika pemimpin mampu menjadi visioner yang baik, maka kepusan para 

anggota atas pimpinan organisasi akan dapat terpenuhi. Begitu juga 

sebaliknya, jika pimpinan tidak mampu menjadi visioner yang baik maka 

kepuasan anggota tidak akan terpenuhi. Namun dari hasil penelitian terlihat 

bahwa pemimpin belum mampu memberikan kepuasan yang tinggi kepada 

para anggotanya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kemampuan 

pemimpin dalam mengkomunikasikan tujuan partai kepada para anggotanya. 



Oleh karena itu, pemimpin harus benar-benar memahami karakter dan kualitas 

anggotanya, sehingga dapat ditemukan suatu cara yang paling baik untuk 

melakukan visioning dengan baik. 

Namun dilihat kaitannya dengan loyalitas anggota, nyata bahwa kurang 

optimalnya pelaksanaan aspek visioning oleh pemimpin, sehingga 

menyebabkan rendahnya kepuasan anggota. Hal ini tidak baik bila dibiarkan 

terus-menerus, karena akan berdampak buruk bagi organisasi yaitu akan 

menyebabkan rendahnya loyalitas anggota terhadap organisasi tersebut. Oleh 

karena itu, pemimpin harus benar-benar mampu menerapkan aspek visioning 

dengan baik agar para anggota merasa betah dan loyal dengan organisasi 

tersebut. 

Dari hasil perhitungan koefisien jalur secara total, maka dapat dilihat bahwa 

pengaruh visioning terhadap loyalitas anggota melalui kepuasan anggota 

mempunyai pengaruh yang cukup kuat yaitu dengan nilai koefisien sebesar 

0,173, yang berada pada posisi nomor tiga diantara dimensi kepemimpinan 

yang lainnya. Visioning sangat penting bagi organisasi, karena tanpa visioning 

maka organisasi tidak akan bisa maju dan berkembang. Namun disamping itu 

relating merupakan pengaruh yang paling besar, karena untuk mewujudkan 

visioning maka dibutuhkan relating. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

relating merupakan pengaruh yang paling besar diantara pengaruh yang 

lainnya. 

5. Pengaruh Coaching Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Anggota. 



Coaching merupakan bagian dari dimensi kepemimpinan yang penting bagi 

organisasi. Kemampuan  seorang pemimpin dalam mengembangkan petensi 

individu dan kinerja individu sambil menyelaraskan tujuan individu dan nilai-

nilai orang-orang di organisasi. Pemimpin harus mampu menerapkan 

coaching dengan baik, supaya organisasi dapat menjadi sukses. 

Kepuasan anggota akan tinggi apabila pemimpin mampu menerapkan 

coaching dengan baik. Begitu pula bila pemimpin tidak mampu menerapkan 

coaching dengan baik maka kepuasan anggota akan rendah. Dari hasil 

penelitian terlihat bahwa pemimpin belum mampu menerapkan coaching 

dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah kurang mampunya pemimpin 

untuk meningkatkan produktivitas anggota dengan baik. Pemimpin harus 

benar-benar memahami karakter dan kualitas anggotanya, sehingga dapat 

ditemukan suatu cara agar pemimpin mampu menerapkan coaching dengan 

baik. 

Dilihat dari loyalitas anggota nyata bahwa kurang optimalnya pemimpin 

dalam menerapkan aspek coaching. Sehingga menyebabkan kepuasan anggota 

menjadi rendah. Jika dibiarkan terus-menerus seperti ini, maka akan 

memberikan dampak yang buruk terhadap organisasi, yaitu bisa menyebabkan 

loyalitas anggota menjadi rendah terhadap organisasi. Oleh karena itu 

pemimpin harus benar-benar mampu menerapkan aspek coaching dengan 

baik, supaya bisa menumbuhkan sikap loyalitas anggota semakin tinggi. 



Dilihat berdasarkan  perhitungan koefisien jalur secara total, maka dapat 

dilihat bahwa pengaruh coaching terhadap loyalitas anggota melalui kepuasan 

anggota memperoleh nilai koefisien sebesar 0,069, atau pengaruh coaching 

merupakan pengaruh dengan nilai koefisien yang besar jika di bandingkan 

dengan visioning, namun terkecil diantara pengaruh yang lainnya. Namu 

coaching tidak bisa terwujud dengan baik tanpa adanya relating atau 

hubungan yang harmonis antara pemimpin dengan anggotanya. Karena untuk 

dapat mewujudkan coaching dengan baik, maka diperlukan adanya aspek 

relating yang baik juga. Oleh karena itu relating merupakan pengaruh yang 

dominan terhadap loyalitas anggota melalui kepuasan anggota. 

6. Pengaruh Enrolling Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Anggota. 

Enrolling merupakan bagian dari konsep kepemimpinan yang menunjukkan 

kemampuan seorang pemimpin untuk menciptakan peluang-peluang, 

membuat keputusan yang tepat dan menyelesaikan masalah dengan sangat 

baik. Pemimpin harus mampu menerapkan enrolling dengan baik dan tegas, 

supaya tidak ada keraguan anggota dalam melaksanakan tugasnya, sehingga 

organisasi akan menjadi sukses. 

Pemimpin yang mampu menerapkan enrolling dengan baik, maka akan 

berdampak terhadap terpenuhinya kepuasan anggota terhadap pemimpin. 

Namu dari hasil penelitian terlihat bahwa pemimpin belum mampu 

memberikan kepuasan kepada para anggotanya dengan baik. Salah satu 

penyebabnya adalah kurangnya kemampuan pimpinan dalam menentukan 



tujuan partai dan memberikan solusi dalm setiap masalah yang ada. Pemimpin 

hendaknya benar-benar memahami karakter dan kualitas anggotanya dengan 

baik, sehingga dapat ditemukan suatu cara agar pemimpin mampu 

menerapkan enrolling dengan sangat baik. 

Dilihat dari loyalitas anggota nyata bahwa kurang baiknya penerapan 

enrolling oleh pimpinan, sehingga anggota tidak merasa puas yang 

mengakibatkan rendahnya loyalitas anggota terhadap organisasi. Ini 

merupakan hal yang tidak baik untuk organisasi bila dibiarkan terus-menerus. 

Oleh karena itu, pemimpin harus mampu menerapkan enrolling dengan baik 

agar menumbuhkan sikap loyalitas yang tinggi bagi para anggota. 

Dari hasil perhitungan koefisien jalur secara total terlihat bahwa pengaruh 

enrolling terhadap loyalitas anggota melalui kepuasan anggota dengan nilai 

sebesar 0,051, yang merupakan pengaruh yang paling kecil bila dibandingkan 

dengan pengaruh dimensi kepemimpinan yang lainnya. Namun untuk 

mewujudkan enrolling dengan baik, maka tidak bisa terlepas dari relating. 

Karena untuk mewujudkan enrolling maka organisasi terlebih dahulu harus 

memiliki hubungan yang harmonis. Dengan hubungan yang harmonis, maka 

enrolling akan bisa terwujud dengan baik. 

7. Pengaruh Kepuasan Terhadap Loyalitas Anggota.  

Kepuasan memiliki pengaruh yang besar terhadap loyalitas anggota. Jika 

kepuasan dapat terpenuhi dengan baik, maka akan lahir sikap loyalitas yang 

tinggi. Terlihat dari hasil penelitian ini bahwa anggota partai merasa 



kepuasannya belum terpenuhi secara keseluruhan, sehingga menyebabkan 

loyalitas anggota terhadap partai masih kurang. Hal ini disebabkan oleh 

dimensi kepemimpinan belum terwujud sesuai dengan keinginan anggota 

partai. Anggota menganggap pemimpin belum mampu menjalankan tugasnya 

secara baik. Pemimpin dianggap belum sepenuhnya berhasil mewujudkan 

dimensi kepemimpinan, yaitu belum mampu memberikan arahan yang baik 

kepada anggota, belum mampu mengkomunikasikan tujuan partai secara baik 

kepada anggota, belum mampu menciptakan hubungan yang baik dengan 

anggota dan mampu meningkatkan produktivitas anggota dengan baik. Jika 

seandainya pemimpin mampu menjalankan dimensi kepemimpinan dengan 

baik, sehingga semua keinginan dan kebutuhan anggota dapat terpenuhi, 

dengan terpenuhinya kepuasan para anggota maka akan melahirkan sikap 

loyalitas yang tinggi terhadap partai itu sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


