
ILMU JIWA KEPEMIMPINANILMU JIWA KEPEMIMPINAN



Definisi KepemimpinanDefinisi Kepemimpinan

• Menurut BORING : Kepemimpinan adalah 

suatu hubungan seseorang individu dalam 

kelompoknya yang dibangun atas dasar 

perhatian untuk mencapai tujuan bersama.perhatian untuk mencapai tujuan bersama.

• Definisi lain : Kepemimpinan adalah suatu 

jenis tingkah laku tertentu yg dapat 

berpengaruh pada individu lainnya dimana 

individu lainnya itu bersedia untuk mengikuti 

sikap & tindakan seperti yg diinginkan 

pimpinannya tersebut.



JenisJenis-- jenis Kepemimpinanjenis Kepemimpinan

• Oleh karena dalam kehidupan manusia 

dikenal berjenis-jenis kelompok, 

bermacam-macam tujuan (objektif) serta 

cara2 mencapai tujuan tersebut, maka cara2 mencapai tujuan tersebut, maka 

dikenal pula bermacam-macam jenis 

kepemimpinan yaitu :



• 1. Kepemimpinan Nominal

• 2. Kepemimpinan Otokratik

• 3. Kepemimpinan Demokratik• 3. Kepemimpinan Demokratik

• 4. Kepemimpinan Bebas luas ( Laisse-faire)



Kepemimpinan NominalKepemimpinan Nominal

• Disini pemimpin menduduki kedudukannya 

oleh karena  dasar tradisi dan bukan 

berdasarkan fungsi atau keahliannya.

• Biasanya ini terjadi karena ada kekuatan 

yang mengaturnya dari belakang secara 

tersembunyi.

• Jadi pemimpin disini tidak berwibawa, 

hanya sebagai lambang saja.



Kepemimpinan OtokratikKepemimpinan Otokratik

• Disini pemimpinnya yang menetapkan 

semua instruksi, strategi dan semua 

ketentuan2 tanpa meminta pendapat dari 

anggota kelompoknya.anggota kelompoknya.

• Anggota kelompoknya bersifat fanatik dan 

sempit pandangannya, dan bisa agresif 

terhadap kelompok lainnya.



Kepemimpinan DemokratikKepemimpinan Demokratik

• Disini tindakan dan keputusan yang diambil 

pemimpinnya berdasarkan pada keputusan 

sebahagian besar anggota kelompoknya.

• Anggota kelompoknya tidak mempunyai 

rasa ketergantungan pada pemimpinnya.

• Pemimpinnya terpilih hanya oleh karena 

wibawa dan pengetahuannya yang 

dibutuhkan oleh anggota kelompoknya 

untuk mencapai tujuan bersama.



Kepemimpinan LaisseKepemimpinan Laisse--faire ( bebas faire ( bebas 

luas)luas)

• Disini pemimpin  tidak tergantung dari 

kesanggupan dan prestasi anggota 

kelompoknya dan tak perduli apakah 

anggota kelompoknya mempunyai sikap anggota kelompoknya mempunyai sikap 

tidak mau bekerja.

• Anggota2 kelompoknya yang kreatif dapat 

bekerja untuk melaksanakan gagasan2 nya 

sendiri sehingga pemimpin disini kadang2 

tdk menunjukkan pemimpin yg sebenarnya



Perbedaan Pemimpin ( Leader ) dengan BossPerbedaan Pemimpin ( Leader ) dengan Boss

Tindakan Leader Boss

Membangun Kepercayaan Ketakutan

Pernyataan diri Kita Aku

Terhadap Kesilapan KesalahanTerhadap

deviasi

Kesilapan Kesalahan

kerja Memberi

contoh

Menuntut

bagaimana

Pelaksanaan Kerjasama Perintah

otoritas

Pengendalian Pimpinan Pengemudi-

an


