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Analisis Pengaruh Pengembangan Kepemimpinan Diri 
Kepala Puskesmas terhadap Kinerja Puskesmas

Analysis Influence Self Leadership Development of the Head of Public Health Centers on 
Performance of Public Health Centers
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ABSTRACT

The low achievement of Public Health Center performance in Jember District Health Department on 2008, 2009, 
2010 were the issues raised in this study. The purpose of this study was to recommend how to improve the Public Health 
Center performance based on influence analysis of self leadership development the head of Public Health Center. The 
study method was analytic observational by cross sectional design. The research population was all Public Health Centers 
in Jember regency. Respondents planned all the head of Public Health Center but only 44 of them filled the questionnaire. 
The statistical analysis used was a comparative analysis of risk. Results of this study were the head of Public Health 
Center with low general self efficacy mostly have low self leadership. The head of Public Health Center with negative 
perception about Jember District Health Department support mostly have low self leadership. The head of Public Health 
Center with low self leadership mostly have low performance. Conclusion is self leadership development Head of Public 
Health Center have the possibility to improve the Public Health Center performance. It is recommended that to improve 
the Public Health Center performance by self leadership development the head of Public Health Center.
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PENDAHULUAN

Bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang 
mutlak harus dilaksanakan sebagaimana ditetapkan 
dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 
2008 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang 
kesehatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828 Tahun 2008 
tentang Juknis SPM bidang kesehatan yang menyebutkan 
18 program sebagai indikator kinerja pelayanan kesehatan 
di Kabupaten/Kota meliputi pelayanan kesehatan dasar 
dan pelayanan rujukan untuk dapat mencapai target 
Indonesia sehat 2010 dan MDG's pada 2015. Dinas 
Kesehatan Kabupaten Jember pada tahun 2009 dan 2010 
menggunakan SPM bidang kesehatan sebagai indikator 
dalam penilaian kinerja bidang kesehatan. Puskesmas 
berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan 
berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat 
serta pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Kepala 
Puskesmas bertanggung jawab terhadap keberhasilan 
program kesehatan di wilayah kerjanya sehingga harus 
mampu memengaruhi lingkungan kerjanya untuk 
mencapai hasil kinerja yang optimal demi tercapainya 
tujuan pembangunan kesehatan nasional. 

Kepala Puskesmas dengan kepemimpinan baik 
sebanyak 10% dan 80% kepala Puskesmas mempunyai 
kepemimpinan sedang, artinya sebagian besar kepala 
Puskesmas belum bisa memberikan kepemimpinan yang 
baik. Keyakinan bahwa seseorang memiliki kemampuan 

memobilisasi motivasi untuk dapat melaksanakan tugas 
tertentu sebagaimana diperkenalkan oleh Bandura (1997) 
dalam Blastorah (2009) disebut sebagai efikasi diri (self 
efficacy), yang merupakan konsep kunci dalam teori kognisi 
sosial. Efikasi diri kepala Puskesmas sebagai pemimpin 
adalah penting untuk praktek kepemimpinan yang efektif 
karena dapat memengaruhi efikasi kolektif karyawan 
Puskesmas dan hasil kinerja Puskesmas. Bandura (2000) 
dalam Villanueva (2007) menyatakan bahwa efikasi kolektif 
dapat memengaruhi cara menggunakan sumber daya, 
besarnya usaha yang digunakan dan ketekunan dalam 
mencapai tujuan kelompok. Menurut Manz (1986) dan 
Prussia (1998) dalam Houghton (2000) persepsi tentang 
efikasi diri dapat ditingkatkan melalui kepemimpinan 
diri. 

Menurut Neck dan Houghton (2006) dalam Norris 
(2008) persepsi tentang efikasi diri umum (general self 
efficacy) berpengaruh terhadap kepemimpinan diri (self 
leadership), suatu proses perspektif tingkat individu melalui 
pengendalian perilaku dan pola pikir dengan penciptaan 
pengaruh diri (self regulatory) untuk lebih efektif dalam 
memimpin diri dan menerapkan strategi perilaku dan 
kognisi spesifik untuk memperbaiki kehidupan pribadi 
dan organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja 
individu dan kinerja organisasi. Menurut Manz dan 
Neck (2004) dalam Sahin (2011) kepemimpinan diri 
dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu (1) Strategi 
fokus perilaku (behavior focused strategies) membantu 



J. Adm. Kebijak. Kesehat., Vol. 10, No. 3, Sept–Des 2012: 165–168166

memfasilitasi pengelolaan perilaku dalam menyelesaikan 
tugas dengan meningkatkan kesadaran diri, (2) strategi 
imbalan alamiah (natural reward strategies) membantu 
individu dalam membentuk persepsi dan membangun 
aspek menyenangkan dari tugas dengan meningkatkan 
motivasi intrinsik, penentuan nasib sendiri dan perasaan 
kompetensi, (3) strategi pola pikir konstruktif (constructive 
thought pattern strategies) menciptakan pola pikir positif 
dan mengganti dialog diri (self talk) bersifat negatif dan 
destruktif dengan dialog diri (self talk) bersifat optimistik.

Berdasarkan data tersebut masalah yang diangkat 
dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil kinerja bidang 
kesehatan di Kabupaten Jember yaitu pencapaian kinerja 
pelayanan kesehatan berdasar SPM bidang kesehatan 
pada tahun 2009 sebesar 38,9% dan tahun 2010 sebesar 
50%. Tujuan penelitian ini adalah menyusun rekomendasi 
peningkatan kinerja Puskesmas berdasarkan analisis 
pengaruh pengembangan kepemimpinan diri kepala 
Puskesmas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian analitik 
observasional dan dalam penelitian ini dilakukan survei 
yang bersifat deskriptif dan analitik untuk mempelajari 
faktor yang berpengaruh terhadap kepemimpinan diri 
kepala puskesmas dan kinerja puskesmas. Rancang 
bangun yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
cross sectional study yaitu suatu penelitian di mana data 
yang menyangkut variabel penelitian meliputi variabel 
bebas, variabel antara dan variabel tergantung diperoleh 
dalam kurun waktu bersamaan dan bersifat observasional 
analitik. 

Penelitian dilakukan di Puskesmas di wilayah 
Kabupaten Jember, dengan pertimbangan penelitian 
dengan topik pengembangan kepemimpinan diri belum 
pernah dilakukan di Puskesmas Kabupaten Jember. 
Populasi penelitian adalah puskesmas di wilayah Dinas 
Kesehatan Kabupaten Jember. Sampel penelitian ini 
adalah semua puskesmas di Wilayah Dinas Kesehatan 
Kabupaten Jember dengan responden penelitian yang 
direncanakan yaitu 49 kepala Puskesmas sedangkan 
responden yang mengembalikan kuesioner adalah 44 
kepala Puskesmas. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan secara 
tertutup kepada semua kepala Puskesmas di Dinas 
Kesehatan Kabupaten Jember. 

Data penelitian yang diperoleh meliputi data 
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui 
penggunaan instrumen penelitian sedangkan data 
sekunder diperoleh dari data laporan kegiatan tahun 
2011 Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sebagai 
lokasi penelitian. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian kepemimpinan diri adalah 27 kuesioner revised 
self leaderhip questionnaire dalam Houghton (2000) 
dengan 9 subdimensi. Instrumen untuk mengukur 
persepsi tentang dukungan organisasi menggunakan 8 
kuesioner Eisenberger (1986). Perceived organizational 

support. Journal of Applied Psychology, 71. Instrumen 
untuk mengukur persepsi tentang efikasi diri umum 
menggunakan kuesioner generalized self-efficacy scale 
Schwarzer (1995). Untuk mengetahui validitas dan 
reliabilitas kuesioner digunakan software computer. 

Data penelitian diolah dan dianalisis dengan 
menggunakan software computer. Tahap pertama data 
dilakukan analisis deskriptif untuk mencari distribusi 
frekuensi setiap variabel, skala data yang digunakan adalah 
ordinal. Tahap kedua dilakukan analisis perbandingan 
risiko dengan crosstab risk untuk mengukur rasio risiko 
variabel antara dan variabel tergantung dalam populasi 
dengan skala data yang digunakan adalah skala ordinal. 
Selanjutnya dilakukan peringkat terhadap hasil analisis 
berdasar analisis perbandingan risiko dan hasil analisis 
tersebut dijadikan sebagai temuan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efikasi Diri Umum (General Self Efficacy) Kepala 
Puskesmas 

General efikasi diri adalah keyakinan individu 
akan kemampuannya untuk berprestasi dalam berbagai 
bidang dan melakukan dengan baik berbagai tugas dan 
mengacu pada keyakinan diri individu tentang tingkat 
kemampuan umum dan permanen dalam berbagai tugas 
dan situasi yang berbeda. McCormick (2001) dalam Ellis 
(2005) menunjukkan, kepemimpinan yang efektif terdiri 
dari tingkat tinggi efikasi diri dan sangat penting untuk 
proses kepemimpinan karena memiliki efek yang luar 
biasa pada motivasi, strategi kepemimpinan, dan tujuan. 
Orang dengan efikasi diri yang tinggi lebih mungkin 
untuk mengatasi kesulitan melalui perubahan diri, lebih 
cenderung menjadi tujuan diarahkan dan lebih gigih dalam 
pencapaian tujuan, menangani kesulitan dengan lebih 
efektif dan bertahan dalam menghadapi kegagalan, serta 
lebih percaya diri dalam kemampuan dasar mereka untuk 
mengatasi, melaksanakan, dan menjadi sukses. Pemimpin 
dengan efikasi diri umum yang tinggi dapat memotivasi 
diri sendiri dan menggunakan pemikiran positif untuk 
membingkai ulang pengalaman sehingga mereka lebih 
siap untuk menangani tantangan organisasi. 

Efikasi diri bukan merupakan sesuatu yang statis 
dan stabil sehingga dapat dilakukan upaya untuk 
meningkatkannya. Menurut Bandura dalam Roux (2010), 
terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi 
pembentukan efikasi diri antara lain pengalaman 
keberhasilan pribadi, pengalaman orang lain (vicarious 
experiences), umpan balik positif atau dorongan dari 
orang yang kredibel, keadaan fisiologis dan emosional. 
Berdasar hasil analisis diperoleh informasi bahwa 
kepala Puskesmas dengan efikasi diri umum rendah 
kemungkinan dapat memiliki kepemimpinan diri rendah. 
Efikasi diri umum kepala Puskesmas dapat dibangun 
dengan presentasi kepala Puskesmas yang berhasil 
dalam memimpin puskesmas, dorongan dari sesama 
kepala Puskesmas yang dinilai kinerjanya berhasil ataupun 
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dari orang yang dianggap kredibel di bidangnya, serta 
pelatihan kepemimpinan. 

Persepsi tentang Dukungan Organisasi 
(Perceived organizational support) 

Persepsi tentang dukungan organisasi adalah 
persepsi kepala Puskesmas tentang dukungan dari 
Dinas Kesehatan. Persepsi tentang dukungan organisasi 
mengacu pada persepsi karyawan tentang besarnya 
organisasi peduli tentang kesejahteraan dan nilai-nilai 
kontribusi mereka, menggambarkan hubungan pertukaran 
sosial antara organisasi dan karyawan. Tindakan organisasi 
yang diinterpretasikan oleh karyawan sebagai simbol 
penghargaan, pengakuan, dan imbalan diskresioner 
lebih kemungkinan untuk berkontribusi terhadap persepsi 
tentang dukungan organisasi. Berdasar hasil analisis 
penelitian diperoleh bahwa persepsi kepala puskesmas 
tentang dukungan organisasi yang negatif kemungkinan 
dapat memiliki kepemimpinan diri rendah. 

Kepemimpinan Diri Kepala Puskesmas 

Kepemimpinan diri adalah suatu proses di mana 
seseorang mengontrol perilaku sendiri, menciptakan 
pengaruh diri dan memimpin diri sendiri menggunakan 
strategi perilaku dan kognitif. Kepemimpinan diri 
dikonseptualisasikan sebagai perilaku yang dipelajari, yang 
masuk akal untuk kesempatan pelatihan dan perubahan 
(Manz, 1986 dalam Curral ,2009). Kepemimpinan diri 
adalah konstruk psikologis yang menggambarkan 
kapasitas seseorang untuk peningkatan kinerja, melalui 
repertoar kognitif berkelanjutan, strategi motivasi dan 
perilaku navigasi diri (Manz & Neck, 2004; Neck & 
Houghton 2006, dalam Sahin (2010). Kepemimpinan diri 
meliputi tiga strategi yang saling melengkapi yaitu strategi 
fokus perilaku (behavior focus strategies), strategi Imbalan 
alamiah (natural reward strategies), strategi pola pikir 
Konstruktif (constructive thought pattern strategies). 

Strategi Fokus Perilaku (Behavior Focus 
Strategies) 

Menurut Manz & Neck (2004) dalam D’Intino (2007) 
tujuan strategi ini adalah membantu untuk meningkatkan 
kesadaran diri (self awareness) dengan memfasilitasi 
manajemen perilaku, khususnya perilaku yang seringkali 
berkaitan dengan tugas yang tidak menyenangkan yang 
diperlukan. Strategi ini meliputi pengamatan diri (self 
observation), penetapan tujuan diri (self goal setting), 
Imbalan atau hadiah diri (self reward), hukuman diri (self 
punishment), isyarat diri (self cueing). 

Berdasar hasil penelitian menunjukkan bahwa 
strategi fokus perilaku yang rendah mempunyai 
kemungkinan terhadap rendahnya kinerja Puskesmas. 
Kepala Puskesmas sebagian besar menyadari kompetensi 
yang dimiliki namun sedikit yang selalu memantau 
seberapa baik dalam melakukan suatu tugas atau 
pekerjaan, dan dijumpai bahwa kepala Puskesmas belum 
terbiasa menetapkan tujuan khusus untuk mencapai 

kinerja, bahkan terdapat kepala Puskesmas yang bekerja 
tanpa target yang ditetapkan terlebih dahulu serta tanpa 
memikirkan tujuan yang akan dicapai. Dari hasil penelitian 
hanya beberapa kepala Puskesmas yang selalu membuat 
catatan sebagai pengingat supaya fokus pada tugas yang 
harus dicapai dan hanya sedikit yang berusaha melibatkan 
lingkungan di sekitarnya untuk dapat menghasilkan 
perilaku yang diinginkan. Walaupun demikian sebagian 
kepala Puskesmas merasa bersalah apabila tidak dapat 
melakukan tugas dengan baik, sehingga masih ada 
peluang bagi jajaran dinas kesehatan untuk melakukan 
bimbingan teknis supaya kepala Puskesmas dapat 
melakukan tugas dengan baik.

Strategi Imbalan Alamiah (Natural Reward 
Strategies) 

Strategi ini untuk menciptakan situasi di mana individu 
menjadi termotivasi atau dihargai dengan aspek inheren 
menyenangkan dari tugas atau kegiatan, menciptakan 
perasaan kompetensi dan penentuan nasib sendiri dalam 
melaksanakan tugas, menurut Manz & Neck (2004) 
dalam D’intino (2007), ini merupakan dua mekanisme 
utama motivasi intrinsik sehingga memberi energi kinerja 
meningkatkan perilaku produktif terkait tugas sebagaimana 
disampaikan Deci & Ryan (1985) dalam Tuovinen (2010). 
Dari hasil analisis diperoleh informasi bahwa dengan 
strategi imbalan alamiah yang rendah mempunyai 
kemungkinan pencapaian kinerja Puskesmas rendah. 
Berdasar hasil penelitian diperoleh informasi penggunaan 
strategi imbalan alamiah oleh kepala Puskesmas dalam 
kategori rendah, karena sebagian besar tidak melihat 
pada aspek yang menyenangkan dari tugas sehingga 
memandang tugas sebagai suatu kewajiban saja. 

Strategi Pola Pikir Konstruktif (Constructive 
Thought Pattern Strategies) 

Strategi ini dirancang untuk memfasil itasi 
pembentukan pola pikir yang konstruktif dan kebiasaan 
cara berpikir yang dapat berdampak positif terhadap 
kinerja (Manz & Neck, 2004) dalam D’Intino (2007) dengan 
mengidentifikasi dan mengganti keyakinan dan asumsi 
yang disfungsional, berlatih citra mental dan dialog diri 
positif (positif self talk). Data penelitian memperlihatkan 
constructive thought pattern strategies yang rendah 
tidak mempunyai risiko terhadap rendahnya kinerja 
Puskesmas.

Rekomendasi 

Peningkatan kinerja Puskesmas dan peningkatan 
kepemimpinan diri dapat dilakukan dengan meningkatkan 
strategi fokus perilaku, strategi imbalan alamiah dan 
strategi pola pikir konstruktif. Meningkatkan strategi fokus 
perilaku yang meliputi observasi diri, penetapan tujuan 
diri, self reward, kritik diri, membuat isyarat diri, supaya 
terjadi keselarasan antara tujuan pribadi dengan tujuan 
organisasi terutama untuk pencapaian target kinerja 
organisasi. 
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Efikasi diri umum kepala puskesmas dapat 
ditingkatkan untuk meningkatkan keterampilan 
kepemimpinan diri kepala Puskesmas sehingga dapat 
meningkatkan kinerja Puskesmas, demikian pula persepsi 
tentang dukungan organisasi yang positif dapat dibangun 
untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan diri yang 
kemungkinan dapat berdampak peningkatan kinerja.

SIMPULAN

Pencapaian kinerja Puskesmas di Dinas Kesehatan 
Kabupaten Jember tahun 2011 tidak optimal dapat 
disebabkan karena kepemimpinan diri kepala Puskesmas 
rendah, strategi fokus perilaku kategori rendah dan strategi 
imbalan alamiah rendah. Sedangkan rendahnya strategi 
pola pikir konstruktif tidak mempunyai risiko terhadap 
rendahnya kinerja Puskesmas. Rendahnya kepemimpinan 
diri kepala Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten 
Jember dapat disebabkan karena efikasi diri umum 
(general self efficacy) kepala Puskesmas yang rendah 
serta adanya persepsi negatif tentang dukungan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Jember terhadap pengelolaan 
Puskesmas.

SARAN

Peningkatan Strategi fokus perilaku, natural reward 
strategies dan constructive thought pattern strategies, 
general self efficacy kepala Puskesmas untuk dapat 
memiliki kepemimpinan diri yang tinggi melalui pelatihan 

formal maupun non formal yang kemungkinan dapat 
berdampak peningkatan kinerja Puskesmas. Perlu 
dibangun persepsi tentang dukungan organisasi yang 
positif antara manajemen di tingkat Kabupaten dengan 
manajemen di tingkat Puskesmas karena persepsi tentang 
dukungan organisasi yang negatif kemungkinan dapat 
memiliki kepemimpinan diri rendah yang berdampak pada 
kinerja Puskesmas.
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