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DEFENISI
Kepemimpinan adalah suatu proses yang
mempengaruhi aktivitas kelompok
terorganisasi dalam upaya menyusun dan
mencapai tujuan (Stogdil), menurut Gardner
kepemimpinan adalah suatu proses persuasi
dan memberi contoh sehingga individu
(pimpinan kelompok) membujuk
kelompoknya untuk mengambil tindakan
yang sesuai dengan usulan pimpinan atau
usulan bersama (Swanburg, 2000).

Menurut Stoner,
kepemimpinan adalah
suatu proses
pengarahan dan
pemberian pengaruh
pada kegiatan-kegiatan
dari sekelompok
anggota yang saling
berhubungan tugasnya

Tiga implikasi penting dari
defenisi tersebut :
1. kepemimpinan menyangkut
orang lain bawahan atau
pengikut.
2. kepemimpinan menyangkut
suatu pembagian kekuasaan
yang tidak seimbang diantara
para pemimpin dan anggota
kelompok.
3.selain dapat memberikan
pengarahan kepada para
bawahan atau pengikut,
pemmpin dapat juga
mempergunakan pengaruh
dengan kata lain para
pemimpin tidak hanya dapat
memerintah bawahan tetapi
dapat juga mempengaruhi
bawahannya melaksanakan
perintah (Handoko, 2003).

TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN
A. Teori Orang-Orang Besar
Teori orang-orang besar
mengatakan bahwa ada
orang tertentu yang
memang dilahirkan untuk
menjadi pemimpin,
B. Teori SifatSifat-Sifat Kepemimpinan (Trait)
sedangkan sebagian besar
Aspek positif dari teori ini terletak pada
orang lain akan menjadi
pengikut. Sisi positifnya
sifatsifat-sifat kepemimpinan yang dapat
adalah perintah sang
dibuat batasannya dan dibedakan mana
pemimpin diterima secara
sifatsifat-sifat pemimpin dan mana yang
lugas sepanjang perintah ini
bukan sifat pemimpin. Kepemimpinan
datang dari seorang pewaris
kerajaan. Pucuk
dapat dipelajari dan diajarkan kepada
kepemimpinan diberikan
seseorang. Sedangkan aspek negatif dari
tanggung jawab untuk
teori ini adalah kurang menyeluruhnya
melestarikan sistem
sifatsifat-sifat sejati seorang pemimpin yang
monarki di negara tersebut.
Sedangkan sisi negatifnya
dapat dikembangkan pada semua kondisi
bahwa tidak semua ahli
(lingkungan) terutama sifatsifat-sifat
waris monarki tersebut
pemimpin yang muncul karena pengaruh
memiliki kemampuan atau
faktor lingkungan.
bakat menjadi seorang
pemimpin.

2. Teori Kepemimpinan Tingkat II

A. Teori Situasi
Menurut teori situasi, yang disebut pemimpin adalah mereka
yang berani mengadakan perubahan drastis apabila situasi sudah

memberikan peluang padanya untuk mengadakan perubahan.

B. Teori interaksi
Teori interaksi merupakan kombinasi antara teori situasi dengan
teori kepribadian (trait).
Ciri khas teori ini adalah mempertimbangkannya kebutuhan dan tujuan
kelompok yang dipimpin. Kepemimpinan akan
muncul jika ada interaksi antara perilaku seseorang dengan perilaku kelompoknya.
Hal ini merupakan aspek positif dari teori interaksi karena
mendukung gagasan bahwa setiap orang dapat menjadi pemimpin jika
situasinya memungkinkan.

3. Teori kepemimpinan
tingkat III

A.Teori Manajerial

Teori ini membahas
upaya manajer untuk
menerapkan fungsi
manajemen planning
(siapa, apa, kapan,
dan bagaimana
dilaksanakan),
organizing (struktur
organisasi), actuating
(penggerak dan
pelaksana dalam
memotivasi staf),
controlling
(pengawasan yang
mengatur aktivitas
kelompok).

B. Teori X dan Y (Mc
Gregor, 1960)

Teori ini didasarkan
pada motivasi manusia.
seorang pemimpin yang
menganut anggapan teori
X akan cenderung
menyukai gaya
kepemimpinan otokratik.
Sebaliknya pemimpin
yang mengikuti teori Y
akan lebih menyukai
gaya kepemimpinan
partisipatif atau
demokratif (Handoko,
2003)

C. Teori Z (ouchi, 1981)
Teori ini lebih menekankan pada proses pengambilan
keputusan bersama, karyawan berkerja pada perusahaan
untuk jangka panjang (seumur hidup), promosi karyawan
yang diperlambat, supervisi di lakukan secara tidak
langsung, dan manusia di pandang secara holistik. Yang
menjadi ciri utama teori ini adalah keterlibatan anggota
menghasilkan produk yang bermutu, komitmen jangka
panjang pada organisasi, saling percaya antara anggota
organisasi, konsep mentoring dan evaluasi sejalan
dengan siklus perkembangan mutu produk.

Gaya Kepemimpinan
Menurut Kurt lewin,
1.

Autokratik yaitu;
pemimpin membuat
keputusan sendiri,
cenderung lebih
memperhatikan
penyelesaian tugas dari
pada memperhatikan
karyawan.
Kepemimpinan autrokatik
cenderung menimbulkan
permusuhan dan sifat
agresif atau sama sekali
apatis dan
menghilangkan insiatif.

2. Demokratis yaitu;
pemimpin melibatkan
bawahannya dalam proses
pengambilan keputusan,
berorientasi pada
bawahan, dan
menitikberatkan pada
hubungan antar manusia
dan kerja kelompok.
Kepemimpinan demokratis
menimbulkan peningkatan
produktivitas dan
kepuasan kerja.

Laissez Faire yaitu; pemimpin memberi
kebebasan penuh pada kelompok.
Dukungan fasilitas dan sumber daya
sudah tersedia dan anggota diminta
bekerja secara optimal.

Gaya kepemimpinan lainnya
Gaya dengan orientasi
tugas (task-oriented)
adalah manajer
berorientasi tugas
mengarahkan dan
mengawasi bawahan
secara tertutup untuk
menjamin bahwa tugas
dilaksanakan sesuai
yang diinginkannya.
Manajer dengan gaya
kepemimpinan ini lebih
memperhatikan
pelaksanaan pekerjaan
dari pada
pengembangan dan
pertumbuhan
karyawan

Gaya dengan orientasi
karyawan (employed
oriented) adalah manajer
berorientasi karyawan
mencoba untuk lebih
memotivasi bawahan
dibanding mengawasi
mereka. Pemimpin
mendorong para anggota
kelompok untuk
melaksanakan tugas
dengan memberikan
kesempatan bawahan
untuk berpartisipasi
dalam pembuatan
keputusan,

Gaya kepemimpinan tiga dimensi
Tinggi

Orientasi
Hubungan
Antarmanusia

Kesiapan
staf

A
HAM tinggi dan
orientasi tugas
rendah
(participating)

B
HAM dan orientasi
tugas tinggi
(selling)

C
HAM dan orientasi
tugas rendah
(delegating)

D
HAM rendah,
orientasi tugas
tinggi
(telling)
Tinggi

Orientasi tugas

Fungsi
kepemimpinan

Fungsi pertama yang berhubungan dengan tugas
(task-related) atau pemecahan
masalah yang termasuk didalamnya
pemberian saran guna
dalam penyelesaian, informasi dan pendapat

Fungsi kedua yaitu fungsi-fungsi pemeliharaan
kelompok (group maintenance)
atau sosial
mencakup segala sesuatu yang dapat membantu
kelompok berjalan lebih lancar
dengan persetujuan dari
kelompok lain, penengahan perbedaan pendapat
dan sebagainya

