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ABSTRAK
	Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok yakni pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Disamping itu, pengaruh kepemimpinan transformasional melalui aspek pengaruh yang ideal (idealized influence) motivasi yang inspirasional (inspirational motivation) stimulasi intelektual (intellectual stimulation), dan pertimbangan yang bersifat individual (individualized consideration) terhadap kinerja pegawai sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
	Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Maksudnya adalah dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang sesuatu dan untuk lebih memahami gejala atau permasalahan tertentu sehingga pada akhir penelitian ini tidak hanya untuk menguji hasil penelitian tetapi menghasilkan suatu pemahaman mendalam secara fenomenologis. 
	Berdasarkan hasil analisis uji kontribusi pengaruh, menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 0.828 atau 82.8%. Kepemimpinan transformasional yang terdiri dari dimensi pengaruh yang ideal, motivasi yang inspirasional, stimulasi intelektual serta pertimbangan yang bersifat individual yang berpengaruh cukup kuat terhadap kinerja pegawai yang terdiri dari dimensi kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampaun dan komunikasi.
	Kepemimpinan transformasional yang terdiri dari dimensi pengaruh yang ideal, motivasi yang inspirasional, stimulasi intelektual serta pertimbangan yang bersifat individual berpengaruh sangat kuat sebesar 82.8% terhadap kinerja pegawai yang terdiri dari dimensi kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan dan komunikasi, sedangkan selebihnya yaitu sebesar 17.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
	Dapat disimpulkan Kepemimpinan Transformasional memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
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