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SAMBUTAN DEKAN 

 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat 

dan Salam semoga senantiasa terlimpah pada teladan agung Nabi 

Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai 

hari kebangkitan kelak. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, 

program penulisan buku ajar dan referensi telah dapat dirampungkan. 

Kewajiban dosen untuk menulis dan memproduksi buku, baik 

buku ajar maupun buku referensi sejatinya sudah diatur dalam UU 

Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi dan UU Nomor 14 

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan sejumlah regulasi lainnya. 

Pasal 12 UU No.12 tahun 2012 dengan tegas menyebutkan bahwa 

dosen secara perseorangan atau kelompok wajib menulis buku ajar 

atau buku teks yang diterbitkan oleh perguruan tinggi sebagai salah 

satu sumber belajar. 

Kompetisi Buku Ajar dan Referensi (KOBAR) Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Mataram tahun 2020 adalah 

upaya Fakultas untuk berkontribusi dalam impelementasi undang-

undang di atas, dimana secara kuantitatif, grafik riset dan publikasi 

dosen PTKI masih harus terus ditingkatkan. Tujuan lainnya adalah 

meningkatkan mutu pembelajaran dengan mewujudkan suasana 

akademik yang kondusif dan proses pembelajaran yang efektif, 

efisien dengan kemudahan akses sumber belajar bagi dosen dan 

mahasiswa. Publikasi ini juga diharapkan men-support peningkatan 

karir dosen dalam konteks kenaikan jabatan fungsional dosen yang 

ujungnya berdampak pada peningkatan status dan peringkat akreditasi 

program studi dan perguruan tinggi. 

Secara bertahap, Fakultas terus berikhtiar meningkatkan 

kuantitas dan kualitas penerbitan buku. Pada tahun 2019 berjumlah 10 

judul buku dan meningkat cukup signifikan tahun 2020 menjadi 100 

judul yang terdistribusi dalam 50 judul buku ajar dan 50 judul buku 

referensi. Ikhtiar Fakultas tidak berhenti pada level publikasi, namun 

berlanjut pada pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dosen di 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga tahun 2020 

menghasilkan 100 HKI dosen. 

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2020 berorientasi 

interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, berspirit Horizon Ilmu 
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UIN Mataram dengan inter-multi-transdisiplin ilmu yang 

mendialogkan metode dalam Islamic studies konvensional 

berkarakteristik deduktif-normatif-teologis dengan metode humanities 

studies kontemporer seperti sosiologi, antropologi, psikologi, 

ekonomi, hermeneutik, fenomenologi dan juga dengan metode ilmu 

eksakta (natural scincies) yang berkarakter induktif-rasional. Dari 

100 judul buku, terdapat 10 judul tematik yang menjawab problem 

epistimologis pendidikan Islam, terutama terkait misi Kementerian 

Agama RI seperti moderasi Islam (Islam washathiyah), pendidikan 

inklusi, pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter, pendidikan 

multikultural, etno-pedagogik, pembelajaran DARING (dalam 

jaringan), pendidikan & isu gender, ragam pesantren (pesisir, 

enterprenuer), dan tema teraktual yaitu merdeka belajar dan kampus 

merdeka. 

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan 

dukungan Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag dan 

jajarannya, kepada 100 penulis yang telah berkontribusi dalam 

tahapan kompetisi buku tahun 2020, dan tak terlupakan juga editor 

dari dosen sebidang dan penerbit yang tanpa sentuhan zauqnya, 

perfomance buku tak akan semenarik ini. Tak ada gading yang tak 

retak; tentu masih ada kurang, baik dari substansi maupun teknis 

penulisan, di ‘ruang’ inilah kami harapkan saran kritis dari khalayak 
pembaca. Semoga agenda ini menjadi amal jariyah dan hadirkan 

keberkahan bagi sivitas akademika UIN Mataram dan ummat pada 

umumnya.    

 

Mataram,  29 Oktober 2020 M 

          12 Rabi’ul Awal 1442 H 

                

              Dekan  

 

 
   

 

                 Dr. Hj. Lubna, M.Pd. 

              NIP. 196812311993032008 
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KATA PENGANTAR 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke 

hadirat Allah SWT atas berkat rahmat, dan ‘inayah-Nya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan buku referensi ini di sela-sela kegiatan 

penulis dalam menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Shalawat dan salam penulis haturkan atas junjungan Baginda Nabi 

Muhammad SAW seraya membaca sholawat dan salam Allahumma 

sholli ‘ala Muhammad wa ‘ala aalihi wa shahbihi ajma’in. 

Buku yang berada di tangan pembaca ini berbicara tentang 

teori kepemimpinan dalam organisasi pendidikan Islam amat erat 

kaitannya dengan individu, kelompok dan organisasi. Dalam 

pengorganisasian kelembagaan mengandung makna bahwa para 

pemimpin mengoordinasi sumber-sumber daya manusia dan sumber-

sumber daya material yang tersedia pada mereka dan organisasi di 

mana mereka bergerak, untuk diarahkan ke arah pencapaian tujuan-

tujuan atau sasaran-sasaran yang dirumuskan dalam rencana atau 

perencanaan yang ada, koordinasi yang baik, sangat membantu 

pencapaian efektifitas organisasi yang bersangkutan. Kelembagaan 

adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat 

atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk 

hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam 

suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor 

pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal 

maupun informal untuk pengendalian prilaku sosial serta insentif 

untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama. Bahan kajian dan 

analisis kepemimpinan dan organisasi pendidikan Islam yang 

mempertemukan antara teori dan praktik di atas, sesungguhnya 

merupakan sebuah keniscayaan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan.  

 Dengan demikian, buku ini disusun untuk membantu 

mahasiswa dalam memahamai teori-teori kepemimpinan dalam 

organisasi pendidikan Islam. Buku ini merupakan book reference 

untuk menunjang wawasan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan 

teori-teori kepemimpinan dalam organisasi pendidikan Islam pada 

UIN Mataram. 
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 Sebagai penutup, penulis memohon kepada Allah SWT seraya 

berdoa semoga kiranya buku ini dapat memberikan manfaat yang luas 

bagi setiap pembaca. Amin Ya Rabb Al-Alamin 

 

Mataram, 30 Oktober 2020 

Penulis, 

 
Dr. Ahmad Sulhan, S.Ag., M.Pd.I 
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BAB I 

KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI 

 

 

Semua orang memiliki tujuan dalam hidupnya. Namun 

keterbatasan yang mereka miliki antara satu dengan yang lainnya 

adalah menjadi alasan mereka untuk membentuk suatu organisasi. 

Dimana semua orang berkumpul dalam suatu wadah untuk bekerja 

sama dalam mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan. 

Dalam setiap organisasi harus memiliki pemimpin agar berjalan 

dengan baik. Tanpa adanya pemimpin tentu sangat sulit dan tidak 

mudah dalam menjalankan semua elemen dan komponen yang ada 

dalam organisasi tersebut. Seorang pemimpin tidak begitu saja 

dipiliih dan ditentukan. Ada kriteria-kriteria tertentu yang harus 

dimiliki olehnya. Segenap kemampuan dalam berpikir dan berbuat 

menjadi pertimbangan yang sangat urgen diperhatikan.1 

Beragam kepemimpinan yang dibuat oleh setiap pemimpin di 

dunia ini. Cara dan pandangan mengenai suatu permasalahan menjadi 

daya dari kepemimpinan seseorang. Maka tidak bisa dielakkan lagi 

kalau menjadi seorang pemimpin memiliki tanggung jawab dan peran 

yang sangat berat. Tetapi itu semua bisa diatasi bila ia memiliki cara 

dan strategi yang baik dan sesuai dengan kondisinya.  
 

A. Definisi Kepemimpinan 

Pemimpin adalah orang yang tugasnya memimpin, sedang 

kepemimpinan adalah bakat dan atau sifat yang harus dimiliki 

seorang pemimpin. Maka kepemimpinan adalah kekuasaan untuk 

memengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak 

mengerjakan sesuatu. 

Menurut beberapa ahli: 

a. Miftah Thoha, menjelaskan kepemimpinan adalah kegiatan untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi 

perilaku manusia, baik perseorangan maupun kelompok. 

                                                           
1Veitzal Rivai dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 15. 
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b. Hadari, memandang kepemimpinan dari dua konteks, struktural 

dan nonstruktural. Dalam konteks struktural kepemimpinan  

diartika sebagai proses pemberian motivasi agar orang-orang yang 

dipimpin melakukan kegiatan dan pekerjaan sesuai dengan 

program yang telah ditetapkan. Adapun dalam konteks 

nonstruktural kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses 

memengaruhi pikiran, perasaan, tingkah laku, dan mengerahkan 

semua fasilitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

bersama. 

c. Tanembaum dan Massarik, menyatakan bahwa kepemimpinan 

adalah suatu proses atau fungsi sebagai suatu peran yang 

memerintah.  

d. Harold Kontz, menyatakan bahwa kepemimpinan adalah 

pengaruh, seni atau proses memengaruhi orang sehingga mereka 

akan berusaha mencapai tujuan kelompok dengan kemauan dan 

antusias. 

e. Frigon, menjelaskan “leadership is the art and sciene of getting 

others to perform and achieve vision. 
f. Nanus, mengemukakan “leadership role in policy formation has a 

solid foundation in practice and is safely short of usurfing a 

governing broad’s prerogrative in establishing policy.” 
g. Overton, berpendapat “leadership is ability to get work done and 

through others while gaining then confidence and cooperation”.2 
 

Maka dari beberapa defenisi yang disampaikan di atas dapat 

kita pahami bahwa kepemimpian merupakan usaha untuk 

memengaruhi orang dengan memberikan motivasi dan arahan agar 

bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. 

Berdasarkan pengertian umum kata kepemimpinan di atas, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan dalam 

organisasi Islam adalah segala hal yang membicarakan perihal 

pemimpin, cara memilih pemimpin, mekanisme kepemimpinan dan 

segala yang terkait dengannya, yang itu semua diatur oleh Islam. 

Pada umumnya, wacana kepemimpinan Islam ini terbagi 

menjadi dua, yaitu kepemimpinan Islam sekuler dan anti sekuler. 

Antara Islam sekuler dan anti sekuler memiliki konsep yang berbeda 

                                                           
2Marno & Triyo Supriyatno, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan 

Islam (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 27. 
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dalam masalah kepemimpinan. Islam sekuler memisahkan antara 

kepemimpinan pemerintahan dan agama, sehingga seorang ulama 

tidak berhak menjadi  pemimpin dalam pemerintahan.3  

Pandangan ini didasarkan pada keyakinan mereka bahwa 

kehidupan agama merupakan urusan pribadi dari masing-masing 

individu (privat), tidak berhubungan dengan dunia politik (public). 

Hal ini juga berdampak pada sendi-sendi pemerintahan yang tidak 

boleh dicampuri dengan ajaran agama. Peran ulama hanya terbatas 

pada ritual-ritual keagamaan, tanpa mengurusi politik. Dalam kondisi 

ini, ulama tidak mungkin menjadi pemimpin dari suatu masyarakat, 

tetapi hanya menjadi alat legitimasi pemimpin politik dari 

masyarakat. 

Sedangkan kelompok anti sekuler meyakini bahwa kehidupan 

beragama dan dunia tidak dapat dipisahkan khususnya dunia politik. 

Kelompok ini mendukung dan meyakini bahwa ulama haruslah 

menjadi pemimpin. Ulama harus dapat membimbing manusia tidak 

hanya menuju pada kebaikan yang bersifat dunia, tetapi juga hal-hal 

yang menuju pada kesempurnaan spiritual. Para ulama yang 

menduduki jabatan pemerintahan haruslah dapat melepaskan manusia 

dari berbagai macam belenggu yang menyesatkan. 

Konsep kepemimpinan anti sekuler kemudian terbagi juga 

menjadi dua, konsep imamah yang dibawa oleh Syi’ah dan konsep 

khilafah yang diusung oleh Sunni. Kedua konsep ini, meski tidak 

memisahkan agama dengan kepemerintahan, tetapi memiliki 

perbedaan yang tidak kalah mencoloknya dengan kelompok sekuler. 

Kelompok Sunni menyamakan arti khilafah dan imamah, 

menurut mereka imamah juga disebut sebagai khilafah, karena orang 

yang menjadi khalifah adalah penguasa tertinggi bagi umat Islam 

yang menggantikan Rasulullah SAW. Khalifah bisa juga disebut 

dengan imam (pemimpin) yang wajib ditaati. Manusia berjalan di 

belakangnya, sebagaimana manusia shalat di belakang imam. Proses 

pemilihan pemimpin menurut kelompok Sunni melalui tiga cara:4 

1. Penunjukan. Hal ini dipahami oleh para fuqaha dan pemikir klasik 

(salaf) dari bacaan sejarah secara normatif, dimana sahabat Abu 

                                                           
3Baharudin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam; Antara Teori 

dan Praktik (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 23. 
4Baharudin dan Moh. Makin, Manajemen Pendidikan Islam (Malang: UIN 

Maliki Press, 2010), 91. 

https://www.tongkronganislami.net/2016/01/inilah-pemikiran-dan-mazhab-fikih-syiah.html
https://www.tongkronganislami.net/2016/02/mengenal-mazhab-fikih-sunni.html
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Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya secara 

langsung. Hal ini juga dilakukan oleh para khalifah dinasti 

Umayyah dan Abbasiyah terhadap para penggantinya. Namun 

keberlanjutannya ternyata dimanfaatkan oleh para khalifah 

selanjutnya untuk mempertahankan kekuasaan untuk anak cucu 

keturunannya (monarki). 

2. Bai’at. Bai’at menjadi ciri pengangkatan kepemimpinan Islam 

karena dengan adanya bai’at, maka terjadi sumpah setia antara 

kedua belah pihak –pemimpinan dan masyarakat,– pemimpin 

bersumpah setia akan melaksanakan tugasnya dengan baik serta 

mengutamakan kepentingan masayarakat, bangsa, negara, dan 

agama dari kepentingan pribadi dan golongan. Sementara rakyat 

berjanji untuk menaati pemimpin selama pemimpin tidak keluar 

dari rambu-rambu syari’at Islam. 

3. Pemilihan dengan musyawarah. Musyawarah menjadi salah satu 

nilai politik Islam yang tertuang dalam al-Qur’an Surat Ash-Shura 

Ayat 38: 

 

مْ  اْسَتَجابُوا َوالَِّذينَ  نَ ُهمْ  ُشوَرى َوأَْمُرُهمْ  الصَََّلةَ  َوأَقَاُموا لَِرِّبِه  َوِمَّا بَ ي ْ

 يُ ْنِفُقونَ  َرَزقْ َناُهمْ 

Artinya: 

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka 

menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 

mereka.”5 
 

Metode musyawarah ini juga telah dipraktekkan pada masa 

Nabi Muhammad SAW maupun masa sahabat seperti pemilihan 

khalifah Abu Bakar dan Utsman. Kenyataan sejarah tersebut sebagai 

indikasi bahwa cara menentukan kepemimpinan Islam tidak 

menafikan nilai-nilai demokrasi. 

Selain tata cara pemilihan, syarat-syarat menjadi pemimpin juga 

ditentukan oleh syariat baik secara tertulis di dalam dalil-dalil naqli, 

                                                           
5Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tarjamahannya 

(Bandung: Penerbit Jabal, 2009), 487. 

https://www.tongkronganislami.net/2016/04/kondisi-pemikiran-hukum-islam-dinasti-umayyah.html
https://www.tongkronganislami.net/2016/04/kondisi-pemikiran-hukum-islam-dinasti-umayyah.html
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maupun yang dikriteriakan berdasarkan fakta sejarah, seperti syarat 

sifat yang harus sesuai dengan sifat nabi Muhammad SAW sebagai 

contoh teladan pemimpin Islam, diantaranya: jujur (shiddiq), berjiwa 

penggerak dan dakwah (tabligh), terpercaya (amanah), berwawasan 

luas (fatanah), dan sifat-sifat lainnya yang tidak mungkin dipaparkan 

semuanya secara jelas disini, mengingat banyaknya dan panjangnya 

penjelasan syarat-syarat tersebut. 

Berbeda dengan kelompok Syi’ah, mereka menyamakan makna 

khalifah dan imamah pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 

‘anhu, setelah itu makna imamah dan khliafah berbeda. Imamah 

didefinisikan sebagai kepemimpinan masyarakat umum, yakni 

seseorang yang mengurusi persoalan agama dan dunia sebagai wakil 

dari Rasulullah SAW, sementara khalifah hanya menjadi 

perpanjangan tangan dari imamah, seorang imam bisa membatalkan 

hak khalifah sedangkan khalifah tidak, sehingga menurut mereka 

makna imam lebih umum dan sakral dibanding khalifah.6 

Pemilihan imam mereka juga tidak melalui tiga cara yang 

dilakukan oleh kelompok Sunni, melainkan dengan proses eleksi, 

yaitu pemilihan yang menurut keyakinan mereka langsung dipilih 

oleh Allah SWT. Pada kenyataannya imam yang ditetapkan 

berdasarkan keturunan, mulai dari masa Ali bin Abi Thalib 

radhiyallahu ‘anhu, hingga imam kedua belas mereka muncul yaitu 

Qaim Al-Imamah, Imam Al-Mahdi. Implikasi dari konsep imamah 

ini, menjadikan imam-imam mereka terlepas dari kesalahan 

(ma’shum) dan apa yang ditetapkan oleh imamnya tidak boleh 

ditentang karena dianggap sebagai wahyu.  

 

B. Pemimpin dan Manajerial 

Pemimpin (leader) adalah seorang pemimpin yang mempunyai 

sifat-sifat kepemimpinan  personality  atau  

authority (berwibawa).  Ia disegani dan berwibawa terhadap bawahan 

atau pengikutnya karena kecakapan dan kemampuan serta didukung 

perilakunya yang baik.  Pemimpin (leader) dapat memimpin 

organisasi formal maupun informal, dan menjadi panutan bagi 

bawahan (pengikut)nya.  Biasanya tipe kepemimpinannya adalah 

                                                           
6Hadari H. Nawawi, Kepemipinan Menurut Islam (Yogyakarta, Gajah Mada 

University Press, 2001), 176. 
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“partisipatif leader” dan falsafah kepemimpinannya adalah 

“pimpinan untuk bawahan”. 
Sedangkan manajer juga merupakan seorang pemimpin, yang 

dalam praktek kepemimpinannya hanya berdasarkan “kekuasaan 
atau authority formalnya” saja.  Bawahan atau karyawan 

atau staf menuruti perintah-perintahnya karena takut dikenakan 

hukuman oleh manajer tersebut.  Manajer biasanya hanya dapat 

memimpin organisasi formal saja dan tipe kepemimpinannya ialah 

“autocratis leader” dengan falsafahnya ialah bahwa “bawahan adalah 
untuk pemimpin”.  

 

C.   Posisi dan Tugas Pemimpin dalam Organisasi,   

     Administrasi, dan Manajemen 
 

1. Tugas Kepemimpinan 

Tugas seorang pemimpin dalam sebuah organisasi adalah 

membawa anggota organisasi untuk bekerja bersama sesuai dengan 

tanggung jawabnya masing-masing dan membawa organisasi ke arah 

pencapaian tujuan yang diharapkan. 

Selain itu, tugas pemimpin organisasi adalah mengawasi, 

membenarkan, meluruskan, memandu, menterjemahkan, menetralisir, 

mengorganisasikan, dan mentransformasikan kebutuhan dan harapan 

anggota organisasi. Dalam konteks nilai dan norma sosial, tugas 

pemimpin adalah membuat organisasi sebagai suatu sistem sosial 

yang menyenangkan bagi anggota organisasinya, organisasi menjadi 

satu tempat berinteraksi dan aktualisasi diri bagi anggotanya. 

Pemimpin organisasi mempunyai kekuasaan tertentu yang 

dilimpahkan kepadanya. Kekuasaan tersebut merupakan alat dalam 

menjalankan tugas kepemimpinannya. Oleh karena itu, agar tugas 

kepemimpinannya dapat berjalan dengan baik maka digunakan 

strategi. Strategi yang dipilih bergantung kepada seberapa tinggi 

pengetahuan dan keterampilan pimpinan dalam membuat dan 

mengembangkan serta memilih strategi yang cocok. 

Strategi yang dapat digunakan agar dapat menjalankan 

kepemimpinannya, yaitu: 

1. Pemimpin harus menggunakan strategi yang fleksibel; 

2. Pemimpin harus menjaga keseimbangan dalam menentukan 

kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek; 

3. Pemilihan strategi harus yang memberikan layanan terhadap 

lembaga; dan 
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4. Kegiatan yang sama dapat digunakan untuk beberapa aksi dalam 

strategi.7 
 

Kekuasaan (personal power) tidak banyak berarti untuk 

menjalankan efektivitas dalam mempengaruhi orang lain/ anggota 

organisasi. Personal power harus diramu dengan  personal 

behavior dan keterampilan untuk mempengaruhi anggota organisasi. 

Sebab kekuasaan personal pimpinan sesungguhnya sangat bergantung 

kepada kemampuan/ keterampilan yang dimiliki pemimpin.8 

   

2. Fungsi Kepemimpinan 

Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi 

sosial dalam kehidupan kelompok/organisasi masing-masing yang 

mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan 

di luar situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial 

karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam 

situasi sosial suatu kelompok atau organisasi. 

Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi, 

yaitu: pertama, dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan 

mengarahkan (direction) dalam tindakan atau aktivitas 

pemimpin. Kedua, dimensi yang berkenaan dengan tingkat 

dukungan (support) atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin 

dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi.9 

Secara operasional fungsi kepemimpinan dapat dibedakan 

dalam lima fungsi pokok,10 yaitu: 
 

a. Fungsi Instruksi 

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai 

komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, 

bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat 

dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan 

kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar 

mau melaksanakan perintah. 

                                                           
7Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2011), 111. 
8Fred Luthans, Perilaku Organisasi. Diterjemahkan oleh Vivin Andika 

Yuwono dkk (Yogyakarta: Percetakan Andi, 2006), 9. 
9John P. Kotter, The Leadership Factor (Faktor Kepemimpinan): 

Membangun Tim Manajemen Unggul. Jakarta: PT. Perhallindo, 1997), 321. 
10 Ibid., 327. 
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b. Fungsi Konsultasi 

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama 

dalam usaha menetapkan  keputusan, pemimpin kerapkali 

memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya 

berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai 

mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam 

menetapkan keputusan.  

Tahap berikutnya konsultasi dari pimpinan pada orang-orang 

yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan 

sedang dalam pelaksanaan. Konsultasi itu dimaksudkan untuk 

memperoleh masukan berupa umpan balik (feed back) untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah 

ditetapkan dan dilaksanakan. 
 

c. Fungsi Partisipasi 

Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha 

mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam 

keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam 

melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas melakukan 

semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerja 

sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang 

lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai 

pemimpin dan bukan pelaksana. 
 

d. Fungsi Delegasi 

Fungsi delegasi dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan 

wewenang membuat/menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan 

maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada 

dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu 

harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki 

kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. 
 

e. Fungsi Pengendalian 

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang 

sukses (efektif) mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah 

dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan 

tercapainya tujuan bersama secara maksimal. 

Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan 

bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Seluruh fungsi 

kepemimpinan tersebut diselenggarakan dalam aktivitas 
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kepemimpinan secara integral, yaitu pemimpinan berkewajiban 

menjabarkan program kerja, mampu memberikan petunjuk yang jelas, 

berusaha mengembangkan kebebasan berpikir dan mengeluarkan 

pendapat. 

Kemudian mengembangkan kerja sama yang harmonis, mampu 

memecahkan masalah dan mengambil keputusan masalah sesuai batas 

tanggung jawab masing-masing menumbuhkembangkan kemampuan 

memikul tanggung jawab, dan pemimpin harus mendayagunakan 

pengawasan sebagai alat pengendali. 

Selain fungsi-fungsi tersebut, dalam praktik kinerja organisasi 

pemimpin dapat berfungsi: 

1. Membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama, dengan 

penuh rasa kebebasan. 

2. Membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta 

dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok 

dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. 

3. Membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu 

membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian 

menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. 

4. Bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama 

dengan kelompok. Pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk 

melatih kelompok untuk belajar dari pengalaman. Pemimpin 

mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompok menyadari 

proses dan isi pekerjaan yang dilakukan dan berani menilai 

hasilnya secara jujur dan objektif. 

5. Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan 

eksistensi organisasi.11 
            

Pemimpin ideal adalah pemimpin yang memiliki sifat-sifat 

berikut : 

1. Adil, yaitu meletakkan segala sesuatu secara profesional, tertib, 

dan disiplin. Pemimpin yang tidak berat sebelah, tidak pilih-pilih 

bulu dan bijaksana dalam mengambil keputusan. 

2. Amanah, artinya jujur, bertanggung jawab terhadap seluruh titipan 

aspirasi masyarakat atau bawahannya. 

3. Fathonah, artinya memiliki kecedasan.  

                                                           
11Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi. 

terj. Hadyana Pujaatmaka (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1996), 103. 
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4. Tabligh, artinya menyampaikan segala hal dengan benar, tidak ada 

yang ditutup-tutupi, terbuka dan menerima saran atau kritik dari 

bawahannya.12 

 

D. Perkembangan Teori Kepemimpinan  

Selain definisi-definisi mengenai kepemimpinan yang 

dikemukakan oleh para ahli, terdapat juga beberapa teori 

kepemimpinan (leadership) yang menjadi dasar dari kepemimpinan 

itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa teori kepemimpinan menurut 

para ahli,13 yaitu : 
 

1. Teori Orang Hebat (Great Man Theory) 

Great Man Theory atau Teori Orang Hebat ini berasumsi bahwa 

sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan ini dibawa dari 

sejak orang tersebut dilahirkan. Great Man Theory ini berkembang 

sejak abad ke-19. Meskipun tidak dapat diidentifikasikan dengan 

kepastian ilmiah tentang karakteristik dan kombinasi manusia seperti 

apa yang dapat dikatakan sebagai pemimpin hebat, namun semua 

orang mengakui bahwa hanya satu orang diantara mereka yang 

memiliki ciri khas sebagai pemimpin hebat. 

Great Man Theory ini menyatakan bahwa pemimpin hebat itu 

ditakdirkan lahir untuk menjadi pemimpin. Teori tersebut juga 

menganggap seorang pemimpin hebat akan muncul saat dalam 

menghadapi situasi tertentu. Teori tersebut dipopulerkan oleh Thomas 

Carlyle dalam bukunya yang berjudul “On Heroes, Hero-Worship, 

and the Heroic in History.” 

2. Teori Sifat Kepribadian (Trait Theory) 

Teori Sifat Kepribadian atau  Trait Theory  ini mempercayai 

bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu 

akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. 

Artinya, kualitas kepribadian tertentu seperti keberanian, kecerdasan, 

pengetahuan, kecakapan, daya tanggap, imajinasi, fisik, kreativitas, 

rasa tanggung jawab, disiplin dan nila-nilai lainnya dapat membuat 

seseorang menjadi pemimpin yang baik. 

                                                           
12Hadari H. Nawawi, Kepemipinan Menurut Islam (Yogyakarta, Gajah Mada 

University Press, 2001), 121. 
13Busro Lamberi dan Soekarto Indra Fachrudi, Pengantar Kepemimpinan 

Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), 97. 
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Teori kepemimpinan ini berfokus pada analisis karakteristik 

mental, fisik dan sosial untuk mendapatkan lebih banyak pemahaman 

tentang karakteristik dan kombinasi karakteristik yang umum diantara 

para pemimpin. Keberhasilan seseorang dalam kepemimpinan sangat 

tergantung pada sifat kepribadiannya dan bukan saja bersumber dari 

bakat namun juga berasal dari pengalaman dan hasil belajarnya. 

Menurut penelitian dari McCall dan Lombardo (1983), terdapat 

empat sifat kepribadian utama yang menjadi penentu keberhasilan 

atau kegagalan seorang pemimpin. 

a. Stabilitas dan ketenangan emosional: tenang, percaya diri dan 

dapat diprediksi terutama pada saat mengalami tekanan. 

b. Mengakui kesalahan: tidak menutupi kesalahan yang telah dibuat 

tetapi mengakui kesalahan tersebut. 

c. Keterampilan interpersonal yang baik: mampu berkomunikasi dan 

menyakinkan orang lain tanpa menggunakan taktik yang negatif 

dan paksaan. 

d. Pengetahuan yang luas (intelektual): mampu memahami berbagai 

bidang daripada hanya memahami bidang-bidang tertentu ataupun 

pengetahuan tertentu saja.14 
 

3. Teori Perilaku (Behavioural Theory) 

Sebagai reaksi dari Teori Sifat Kepribadian, Teori Perilaku 

atau Behavioural Theories ini memberikan perspektif baru tentang 

kepemimpinan. Teori ini berfokus pada perilaku para pemimpin 

daripada karakteristik mental, fisik dan sosial mereka. Keberhasilan 

seorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan 

fungsi-fungsi kepemimpinan dan perilaku tersebut dapat dipelajari 

atau dilatih. Teori Perilaku ini bertolak belakang dengan Teori Great 

Man (Teori Orang Hebat) yang mengatakan seorang pemimpin adalah 

dibawa dari lahir dan tidak dapat dipelajari. Teori Perilaku ini 

menganggap bahwa kepemimpinan yang sukses adalah didasarkan 

pada perilaku yang dapat dipelajari dan bukan hanya dari bawaan 

sejak lahir. 

 

 
 

                                                           
14David Wade & Ronald Recardo, Corporate Performance Management: 

How to Build A Better Organization Through Measurement-Driven Strategic 

Alignment (Boston: Oxford Butterworth-Heinemann, 2001), 99. 
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4. Teori Kontingensi (Contingency Theory) 

Teori Kontingensi atau Contingency Theory beranggapan 

bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan 

menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada 

situasi dan kondisi tertentu. Berdasarkan Teori Kontingensi ini, 

seseorang mungkin berhasil tampil dan memimpin sangat efektif di 

kondisi, situasi dan tempat tertentu, namun kinerja kepemimpinannya 

akan menurun apabila dipindahkan ke situasi dan kondisi lain atau 

ketika faktor di sekitarnya telah berubah. Teori Kontingensi 

atau Contingency Theory ini juga sering disebut dengan Teori 

Situasional. Beberapa Model Teori Kontingensi atau Situasional yang 

terkenal diantaranya adalah Teori Kepemimpinan Kontigensi Fiedler, 

Teori Kepemimpinan Situasional Hersey-Blanchard, Teori 

Kepemimpinan Kontigensi Vroom-Yetten, Teori Kontingensi Path-

Goal Robert House dan Teori Kontigensi Strategis. 
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BAB II 

PENDEKATAN DALAM KEPEMIMPINAN 

 
 

Kepemimpinan adalah suatu konsep yang kompleks sehingga 

para ahli mengkaji masalah ini dari aneka sisi. Masing-masing sisi 

memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Peter G. 

Northouse membagi pendekatan kepemimpinan lembaga pendidikan 

menjadi sebelas pendekatan, yaitu: pendekatan sifat (trait), 

pendekatan keahlian (skill), pendekatan gaya (style), pendekatan 

situasional, pendekatan kontijensi, pendekatan teori path-goal, 

pendekatan teori pertukaran leader-member, pendekatan 

transformasional, pendekatan otentik, pendekatan tim, dan 

pendekatan psikodinamik.15 

 

A. Pendekatan Sifat (Trait Approach atau Quality Approach) 
 Pendekatan sifat termasuk pendekatan kepemimpinan yang 

paling tua. Pendekatan sifat menganggap pemimpin itu dilahirkan 

(given) bukan dilatih atau diasah. Kepemimpinan terdiri atas atribut 

tertentu yang melekat pada diri pemimpin, atau sifat personal, yang 

membedakan pemimpin dari pengikutnya. Sebab itu, pendekatan sifat 

juga disebut teori kepemimpinan orang-orang besar. Lebih jauh, 

pendekatan ini juga membedakan antara pemimpin yang efektif 

dengan yang tidak efektif. Pendekatan ini dimulai tahun 1930-an dan 

hingga kini telah meliputi 300 riset.  

Pemimpin berbeda dengan pengikut akibat ia punya sejumlah 

sifat kualitatif yang tidak dimiliki pengikut pada umumnya. Setelah 

merangkum studi yang dilakukan oleh Ralph Melvin Stogdill (1948), 

Mann (1959), Stogdill (1974), Lord, DeVader, and Alliger (1986), 

Kirkpatrick and Locke (1991) dan Zaccaro, Kemp, and Bader (2004), 

Peter G. Northouse menyimpulkan sifat-sifat yang melekat pada diri 

seorang pemimpin yang melakukan kepemimpinan (menurut 

pendekatan sifat) adalah sifat-sifat kualitatif berikut: 

                                                           
15Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, Fifth Edition 

(Thousand Oaks, California : SAGE Publication, 2010), 58.  
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1. Intelijensi; Pemimpin cenderung punya intelijensi dalam hal 

kemampuan bicara, menafsir, dan bernalar yang lebih kuat 

ketimbang yang bukan pemimpin.  

2. Kepercayaan Diri; Kepercayaan diri adalah keyakinan akan 

kompetensi dan keahlian yang dimiliki, dan juga meliputi harga 

diri serta keyakinan diri.  

3. Determinasi; Determinasi adalah hasrat menyelesaikan pekerjaan 

yang meliputi ciri seperti berinisiatif, kegigihan, mempengaruhi, 

dan cenderung menyetir. 

4. Integritas; Integritas adalah kualitas kujujuran dan dapat 

dipercaya. Integritas membuat seorang pemimpin dapat dipercaya 

dan layak untuk diberi kepercayaan oleh para pengikutnya. 

5. Sosiabilitas; Sosiabilitas adalah kecenderungan pemimpin untuk 

menjalin hubungan yang menyenangkan. Pemimpin yang 

menunjukkan sosiabilitas cenderung bersahabat, ramah, sopan, 

bijaksana, dan diplomatis. Mereka sensitif terhadap kebutuhan 

orang lain dan menunjukkan perhatian atas kehidupan mereka.16  
 

Sementara itu, secara kuantitatif, pendekatan sifat memilah 

indikator kepemimpinan yang juga dikenal sebagai The Big Five 

Personality Factors sebagai berikut: 

1. Neurotisisme; Kecenderungan menjadi depresi, gelisah, tidak 

aman, mudah diserang, dan bermusuhan. 

2. Ekstraversi; Kecenderungan menjadi sosiabel dan tegas serta 

punya semangat positif. 

3. Keterbukaan; Kecenderungan menerima masukan, kreatif, 

berwawasan, dan punya rasa ingin tahu. 

4. Keramahan; Kecenderungan untuk menerima, menyesuaikan diri, 

bisa dipercaya, dan mengasuh. 

5. Kecermatan; Kecenderungan untuk teliti, terorganisir, terkendali, 

dapat diandalkan, dan bersifat menentukan.17 

Kelima faktor yang dapat dikuantifikasi di atas, lewat sejumlah 

riset, punya korelasi kuat dengan kepemimpinan-kepemimpinan 

tertentu di dalam organisasi. 

 

 

                                                           
16Ibid., 59-60. 
17Ibid., 60-61.  
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B. Pendekatan Keahlian (Skills Approach) 
Pendekatan Keahlian punya fokus yang sama dengan 

pendekatan sifat yaitu individu pemimpin. Bedanya, jika pendekatan 

sifat menekankan pada karakter personal pemimpin yang bersifat 

given by God, maka pendekatan keahlian menekankan pada keahlian 

dan kemampuan yang dapat dipelajari dan dikembangkan oleh 

siapapun yang ingin menjadi pemimpin organisasi. Jika pendekatan 

sifat mempertanyakan siapa saja yang mampu untuk menjadi 

pemimpin, maka pendekatan keahlian mempertanyakan apa yang 

harus diketahui untuk menjadi seorang pemimpin. Definisi 

pendekatan keahlian adalah kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengetahuan dan kompetensi yang ada dalam dirinya 

untuk mencapai seperangkat tujuan. Keahlian, menurut pendekatan 

keahlian dapat dipelajari, dilatih, dan dikembangkan. 

Pendekatan Keahlian oleh Lussier and Achua (2010), dibagi 

menjadi dua: (1) Keahlian Administratif Dasar, dan (2) Model 

Keahlian Baru. Keahlian Administratif Dasar terdiri atas penguasaan 

dalam hal: Teknis, Manusia, dan Konseptual. Kepemimpinan banyak 

didasari oleh tiga keahlian administrasi dasar yaitu: teknis, manusia, 

dan konseptual. Keahlian-keahlian ini berbeda sesuai sifat dan 

kualitas seorang pemimpin.  

1. Keahlian Teknis. Keahlian ini merupakan pengetahuan mengenai 

dan kemahiran atas jenis pekerjaan tertentu. Keahlian ini meliputi 

kompetensi-kompetensi di area spesialisasi tertentu, kemampuan 

analitis, dan kemampuan menggunakan alat dan teknik yang tepat. 

2. Keahlian Manusia. Keahlian Manusia adalah pengetahuan 

mengenai dan kemampuan bekerja dengan orang lain. Keahlian ini 

beda dengan keahlian teknis, dimana keahlian manusia 

berorientasi manusia, sementara keahlian teknis berorientasi 

benda. 

3. Keahlian Konseptual. Keahlian konseptual adalah kemampuan 

untuk bekerja dengan gagasan-gagasan dan konsep-konsep. Jika 

keahlian teknis bicara tentang kerja dengan benda, keahlian 

manusia bicara tentang kerja dengan manusia, maka keahlian 

konseptual bicara tentang kerja dengan ide atau gagasan. 

Pemimpin yang punya keahlian konseptual merasa nyaman tatkala 

bicara tentang ide yang membentuk suatu organisasi dan dapat 

melibatkan diri ke dalamnya. Mereka mahir menempatkan tujuan 
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organisasi ke dalam kata-kata yang bisa dipahami oleh para 

pengikutnya.18 
 

Sementara Model Keahlian Baru dikenal juga dengan nama 

Model Kapabilitas. Model ini menguji hubungan antara pengetahuan 

dan keahlian seorang pemimpin dengan kinerja yang ditunjukkan oleh 

pemimpin tersebut dalam memimpin.19  

 

C. Pendekatan Gaya Kepemimpinan 
Pendekatan gaya kepemimpinan menekankan pada perilaku 

seorang pemimpin. Ia berbeda dengan pendekatan sifat yang 

menekankan pada karakteristik pribadi pemimpin, juga berbeda 

dengan pendekatan keahlian yang menekankan pada kemampuan 

administratif pemimpin. Pendekatan gaya kepemimpinan fokus pada 

apa benar-benar dilakukan oleh pemimpin dan bagaimana cara 

mereka bertindak. Pendekatan ini juga memperluas kajian 

kepemimpinan dengan bergerak ke arah tindakan-tindakan pemimpin 

terhadap anak buah di dalam aneka situasi. 

Pendekatan ini menganggap kepemimpinan apapun selalu 

menunjukkan dua perilaku umum: (1) Perilaku Kerja, dan (2) 

Perilaku Hubungan. Perilaku kerja memfasilitasi tercapainya tujuan; 

Mereka membantu anggota kelompok mencapai tujuannya. Perilaku 

hubungan membantu bawahan untuk merasa nyaman, baik dengan 

diri sendiri, dengan orang lain, maupun dengan situasi dimana mereka 

berada. Tujuan utama pendekatan gaya kepemimpinan adalah 

menjelaskan bagaimana pemimpin mengkombinasikan kedua jenis 

perilaku (kerja dan hubungan) guna mempengaruhi bawahan dalam 

upayanya mencapai tujuan organisasi.20 

Pendekatan gaya kepemimpinan secara singkat 

direpresentasikan oleh tiga riset yang satu sama lain berbeda. 

Pertama, riset Ohio State University yang diadakan di akhir 1940-an 

lewat karya Stogdill (1948), yang memberi perhatian yang lebih dari 

sekadar sifat dalam mengkaji kepemimpinan. Kedua, riset yang 

                                                           
18Robert N. Lussier and Christopher F. Achua, Leadership: Theory, 

Application, and Skill Development, 4th Edition (Mason, Ohio : South-Western 

Cengage Learning, 2010), 6. 
19Ibid., 7. 
20Don Hellriegel and John W. Slocum, Organizational Behavior, 11th 

Edition (Mason, Ohio: Thomson Higher Education, 2007), 217. 
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diadakan di University of Michigan yang mengeksplorasi bagaimana 

kepemimpinan menjalankan fungsinya di dalam kelompok kecil. 

Ketiga, riset yang diawali oleh Blake dan Mouton di awal 1960-an 

yang mengeksplorasi bagaimana manajer menggunakan perilaku 

kerja dan hubungannya dalam konteks organisasi.21  
 

1.  Riset di Ohio State University 

Kelompok riset di Ohio State University yakin bahwa dengan 

memposisikan kepimpinan sebagai sifat personal akan kurang 

berhasil dalam menganalisis fenomena kepemimpinan. Kelompok ini 

memutuskan untuk menganalisis bagaimana individu bertindak 

tatkala mereka tengah memimpin suatu kelompok atau organisasi. 

Analisis dilakukan dengan menyuruh para bawahan mengisi 

kuesioner yang berisi kesan-kesan mereka atas pimpinannya. Dalam 

kuesioner, bawahan harus mengidentifikasi berapa kali pimpinan 

mereka melakukan jenis perilaku tertentu. 

Kuesioner tersebut terdiri atas 1800 pertanyaan yang 

menggambarkan aneka aspek berbeda dari perilaku seorang 

pemimpin. Dari daftar panjang tersebut, diformulasikanlah 150 

pertanyaan yang kemudian dikenal sebagai Leader Behavior 

Description Questionnaire (LBDQ). LBDQ diberikan kepada pada 

ratusan orang di bidang pendidikan, militer, dan industri, dan hasilnya 

menunjukkan bahwa kelompok perilaku tertentu adalah khas seorang 

pemimpin. Enam tahun kemudian, R.M. Stogdill mempublikasikan 

versi ringkas LBDQ yang disebut LBDQ-XII, yang menjadi 

kuesioner yang paling banyak digunakan dalam riset kepemimpinan. 

Para peneliti menemukan bahwa tanggapan bawahan atas 

pimpinan dalam kuesioner yang mereka isi mengelompok pada dua 

tipe umum perilaku pimpinan. Pertama, struktur prakarsa yaitu sejauh 

mana seorang pemimpin mendefinisikan serta menentukan peran-

peran para bawahan dalam rangka merancang dan memenuhi tujuan 

di area pertanggungjawabannya.22 Gaya ini menekankan pengarahan 

kegiatan pekerja dalam tim ataupun individu lewat perencanaan, 

pengkomunikasian, penjadualan, penugasan pekerjaan, penekanan 

deadline, dan pemberian perintah. Pemimpin memelihara standard 

kinerja yang ketat dan berharap bawahan memenuhinya. Dampak 

                                                           
21Richard L. Daft, The Leadership Experience, 4th Edition (Mason, Ohio: 

Thomson Learning Education, 2008), 55. 
22Hellriegel and Slocum, Organizational Behavior…, 219. 
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positif dari pemimpin yang mengaplikasikan Struktur Prakarsa atas 

produktivitas dan kepuasan kerja muncul tatkala: (a) penekanan yang 

tinggi atas hasil dilakukan oleh orang lain selain dari pemimpin; (b) 

pekerjaan memuaskan pekerja; (c) pekerja bergantung pada 

pemimpin atas informasi dan arahan seputar bagaimana 

menyelesaikan pekerjaan; (d) pekerja secara psikologis dapat 

dipengaruhi lewat pemberian instruksi seputar dalam hal apa saja 

yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya; dan (e) lebih 

dari 12 pekerja melapor secara intens kepada pemimpin.23  

Kedua, perilaku perhatian yang pada dasarnya sama dengan 

perilaku hubungan. Perilaku perhatian adalah sejauh mana pemimpin 

punya hubungan dengan bawahan yang dicirikan oleh sikap saling 

percaya, jalinan komunikasi dua arah, respek pada gagasan pekerja, 

dan empati atas perasaan mereka. Gaya ini menekankan pada 

pemuasan kebutuhan psikologis pekerja. Pemimpin umumnya 

menyediakan waktu untuk mendengar, berkeinginan melakukan 

perubahan nasib pekerja, mengupayakan kesejahteraan pribadi para 

pekerja, bersahabat, dan mudah didekati. Derajat perhatian yang 

tinggi ini mengindikasikan kedekatan psikologis antara pimpinan dan 

bawahan; derajat perhatian yang rendah menunjukkan jarak 

psikologis yang lebar dan pimpinan lebih impersonal (kurang 

manusiawi). 

Dampak manfaat dari pemimpin yang menunjukkan perilaku 

perhatian atas produktivitas dan kepuasan kerja muncul tatkala (1) 

tugas bersifat rutin dan sedikit mengabaikan pekerja; (2) bawahan 

terpengaruh oleh kepemimpinan yang partisipatif; (3) anggota tim 

harus belajar sesuatu yang baru; (4) pekerja merasa keterlibatan 

mereka dalam proses pengambilan keputusan memperoleh dukungan 

dan berdampak atas hasil kinerja mereka; dan (5) pekerja merasa 

bahwa perbedaan status yang nyata antara mereka dengan pimpinan 

seharusnya tidak ada.24 
 

2.  Riset di University of Michigan 

Titik tekan riset di University of Michigan adalah eksplorasi 

perilaku kepemimpinan, yang memberikan perhatian khusus 

                                                           
23Hellriegel and Slocum, Organizational Behavior…, 220.  
24Ibid., 221. 
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utamanya pada dampak perilaku pemimpin atas kinerja suatu 

kelompok kecil.25 

Riset di University of Michigan mengidentifikasi dua jenis 

perilaku kepemimpinan. Pertama, orientasi pekerja yaitu perilaku 

pemimpin yang mendekati bawahan dengan penekanan hubungan 

manusia yang kuat. Mereka menaruh perhatian pada pekerja sebagai 

makhluk hidup, menghargai individualitas mereka, dan memberi 

perhatian khusus atas kebutuhan pribadi mereka. Kedua, orientasi 

produksi, terdiri atas perilaku pemimpin yang menekankan pada 

aspek teknis dan produksi dari suatu pekerjaan. Dari orientasi ini, 

pekerja dilihat sebagai alat guna menyelesaikan pekerjaan.  
 

3.  Blake and Mouton Grid (Kisi-kisi Blake dan Mouton) 
Robert R. Blake and Jane S. Mouton tahun 1991 

mengembangkan suatu grid (kisi-kisi) kepemimpinan guna 

menunjukkan bahwa pemimpin dapat membantu organisasi mencapai 

tujuannya lewat dua orientasi, yaitu: (1) Perhatian atas Produksi dan 

(2) Perhatian atas orang.26 Kedua orientasi ini mencerminkan 

kembali perilaku kerja dan perilaku hubungan seperti terjadi di riset 

Ohio State University. 

Dengan menggunakan grid (kisi-kisi), Blake dan Mouton 

menciptakan 5 gaya kepemimpinan. Gaya-gaya tersebut adalah:27 

 

                                                           
25Peter G. Northouse, Leadership ..., op.cit., 71. 
26W. Glenn Rowe and Laura Guerrero, Cases in Leadership, Second Edition 

(Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., 2010), 101-103. 
27Gambar diambil dari Peter G. Northhouse, op.cit., 74. 
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Gambar 1. Kisi-kisi Gaya Kepemimpinan versi Blake and 

Mouton 

1) Gaya Taat Otoritas (Authority-Compliance) 
Gaya ini menggambarkan pemimpin yang dikendalikan oleh 

pencapaian hasil atau target, dengan sedikit atau bahkan tidak ada 

perhatian pada manusia kecuali dalam rangka keterlibatan mereka 

dalam menyelesaikan pekerjaan. Komunikasi pemimpin dengan 

pengikutnya terbatas dan diadakan sekadar untuk memberi instruksi 

pekerjaan. Pemimpin-pemimpin ini bercorak pengendali, pengarah, 

terlalu kuat, dan penuntut. Mereka bukan kolega kerja yang 

menyenangkan. Sejumlah penelitian menunjukkan tingkat keluar-

masuk karyawan yang tinggi dengan gaya kepemimpinan semacam 

ini. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-JSkNEyUED7U/T3sqNt-DHuI/AAAAAAAAAx4/Qdr0KLZXQyQ/s1600/mouton.jpg
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2) Gaya Country-Club 
Gaya country-club menggambarkan pemimpin dengan 

perhatian tinggi pada orang tetapi rendah perhatiannya pada hasil atau 

produksi. Pemimpin ini fokus pada pemenuhan kebutuhan pekerja 

sebagai manusia dan penciptaan lingkungan yang kondusif dalam 

pekerjaan. Keluar-masuk karyawan menurun di bawah pemimpin 

bergaya ini. 

3) Gaya Lemah (Impoverished Management) 
Gaya lemah menggambarkan pimpinan yang punya sedikit 

perhatian baik atas orang ataupun produksi. Pemimpin bergaya ini 

berlaku sebagai pemimpin tetapi sesungguhnya terasing dan tidak 

melibatkan diri dalam organisasi. Pemimpin ini kerap punya sedikit 

hubungan dengan pengikut dan dapat saja dianggap tidak peduli, 

tidak tegas, pasrah, dan bersikap masa bodoh. Umumnya kita 

mengenalnya dengan laissez faire. 

4)  Gaya Middle-of-the-Road (Gaya Jalan Tengah) 

Gaya jalan tengah menggambarkan pemimpin yang 

kompromistik, yang punya perhatian menengah atas pekerjaan dan 

perhatian tengah atas orang-orang yang melakukan pekerjaan. 

Pemimpin menghindari konflik dan menekankan pada tingkat 

produksi serta hubungan personal yang moderat. Gaya kepemimpinan 

ini kerap digambarkan sebagai orang yang bijaksana, lebih suka 

berada di tengah, samar pendirian dalam minat atas kemajuan 

organisasi, dan sulit menyatakan ketidaksetujuannya di hadapan 

pekerja. 

5)  Gaya Manajemen Tim 
Gaya manajemen tim memberi tekanan seimbang, baik pada 

pekerjaan ataupun hubungan antarpersonal. Gaya ini mendorong 

derajat partisipasi dan kerja tim yang tinggi di dalam organisasi 

sehingga mampu memuaskan kebutuhan dasar pekerja agar mereka 

tetap merasa terlibat dan punya komitmen kuat dalam pekerjaannya. 

Kata yang dapat menggambarkan pemimpin yang menerapkan gaya 

manajemen tim adalah: menstimulir, partisipatif, penentu tindakan, 

pembuka isu, penjelas prioritas, pembuat terobosan, bersikap terbuka, 

dan penikmat pekerjaan.  

6) Paternalistik/Maternalistik 
Gaya manajemen tim mengintegrasikan perhatian tinggi atas 

pekerja sekaligus dan pekerjaan. Namun, mungkin pula ada 

pemimpin yang menerapkan secara sekaligus, baik perhatian tinggi 
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pada orang maupun perhatian tinggi pada produksi, tetapi tidak 

dengan cara yang integratif. Pemimpin seperti ini berpindah dari gaya 

taat otoritas menjadi gaya country-club bergantung pada situasi. 

Mereka biasa disebut diktator yang murah hati, karena mereka 

bertindak ramah pada pekerja hanya agar pekerjaan selesai, untuk 

kemudian berpindah kembali menjadi diktator yang sesungguhnya. 

Gaya ini disebut paternalistik/maternalistik, dan pemimpin bergaya 

ini melakukannya karena memandang pekerja tidak terkait dengan 

pencapaian tujuan organisasi. “Orang ya orang, kerjaan ya kerjaan. 

Beda.” 

7) Oportunis 

Gaya oportunis merujuk pada pemimpin yang secara 

oportunistik menggunakan aneka kombinasi dari 5 gaya “resmi” 
(nomor 1 s/d 5) guna meningkatkan karier mereka. Black and Mouton 

menandaskan bahwa pemimpin biasanya punya satu gaya yang 

dominan dan satu gaya cadangan. Pemimpin berpindah ke gaya 

cadangan tatkala gaya dominan tidak efektif dan mereka tengah 

berada di bawah tekanan berat. Guna meringkas ketiga riset yang 

telah dipaparkan, maka ada baiknya dimuat ikhtisar berupa taksonomi 

yang disusun oleh Rowe and Guerrero sebagai berikut:28 
 

Tabel 1. Taksonomi Riset Gaya Kepemimpinan versi Rowe and 

Guerrero 
 

Riset Perilaku Kerja Perilaku Hubungan 

Ohio 

State 

University 

Struktur 

Penyusunan 
Pengorganisasian 

pekerjaan 

Penentuan struktur 

kerja 

Penentuan 

tanggung jawab 

Penjadualan 

kegiatan 

Perhatian 
Pembangunan 

respek, kepercayaan, 

kesukaan, dan 

kesetiakawanan 

pemimpin dan 

pengikut   

 

University 

Orientasi Produksi 
Penekanan aspek 

Orientasi Pekerja 
Pekerja dilihat lewat 

                                                           
28W. Glenn Rowe and Laura Guerrero, op.cit., 101. 
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of 

Michigan 

teknis 

Penekanan aspek 

produksi 

Pekerja dilihat 

sebagai alat agar 

pekerjaan selesai 

aspek hubungan 

manusia yang kuat 

Pemimpin 

memperlakukan 

pekerja selaku 

makhluk hidup, 

menghargai 

individualitas 

pekerja, memberi 

perhatian pada 

kebutuhan pekerja 

Blake dan 

Mouton 

Perhatian atas 

Produksi 
Penyelesaian tugas; 

Pembuatan 

keputusan; 

Pengembangan 

produk baru; 

Optimalisai proses; 

Maksimalisasi 

beban kerja; 

Peningkatan 

volume penjualan 

Perhatian atas 

Manusia 
Melayani orang; 

Membangun 

komitmen dan 

kepercayaan;  

Mempromosikan 

nilai pribadi pekerja; 

Menyediakan 

kondisi kerja yang 

baik; Memelihara  

upah/keuntungan 

yang adil; 

Mempromosikan 

hubungan sosial 

yang baik 

 

D. Pendekatan Kepemimpinan Situasional 
Pendekatan Situasional adalah pendekatan yang paling banyak 

dikenal. Pendekatan ini dikembangkan oleh Paul Hersey and Kenneth 

H. Blanchard tahun 1969 berdasarkan Teori Gaya Manajemen Tiga 

Dimensi karya William J. Reddin tahun 1967. Pendekatan 

kepemimpinan Situasional fokus pada fenomena kepemimpinan di 

dalam suatu situasi yang unik. Premis dari pendekatan ini adalah 

perbedaan situasi membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda. 

Dari cara pandang ini, seorang pemimpin agar efektif harus mampu 

menyesuaikan gaya mereka terhadap tuntutan situasi yang berubah-
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ubah.29 Pendekatan kepemimpinan situasional menekankan bahwa 

kepemimpinan terdiri atas dimensi arahan dan dimensi dukungan. 

Setiap dimensi harus diterapkan secara tepat dengan memperhatikan 

situasi yang berkembang. Guna menentukan apa yang dibutuhkan 

oleh situasi khusus, pemimpin harus mengevaluasi pekerja mereka 

dan menilai seberapa kompeten dan besar komitmen pekerja atas 

pekerjaan yang diberikan. Dengan asumsi bahwa motivasi dan 

keahlian pekerja berbeda di setiap waktu, kepemimpinan situasional 

menyarankan pemimpin untuk mengubah tinggi-rendahnya derajat 

tatkala mengarahkan atau mendukung para pekerja dalam memenuhi 

kebutuhan bawahan yang juga berubah. Dalam pandangan 

kepemimpinan situasional, pemimpin yang efektif adalah mereka 

yang mampu mengenali apa yang dibutuhkan pekerja untuk kemudian 

(secara kreatif) menyesuaikan gaya mereka agar memenuhi 

kebutuhan pekerja tersebut.  

Kepemimpinan situasional menyediakan empat pilihan gaya 

kepemimpinan. Keempat gaya tersebut melibatkan aneka kombinasi 

dari Perilaku Kerja dengan Perilaku Hubungan. Perilaku Kerja 

meliputi penggunaan komunikasi satu-arah, pendiktean tugas, dan 

pemberitahuan pada pekerja seputar hal apa saja yang harus mereka 

lakukan, kapan, dan bagaimana melakukannya. Pemimpin yang 

efektif menggunakan tingkat perilaku kerja yang tinggi di sejumlah 

situasi dan hanya sekedarnya di situasi lain. Perilaku hubungan 

meliputi penggunaan komunikasi dua-arah, mendengar, memotivasi, 

melibatkan pengikut dalam proses pengambilan keputusan, serta 

memberikan dukungan emosional pada mereka. Perilaku hubungan 

juga diberlakukan secara berbeda di aneka situasi.30 

Dengan mengkombinasikan derajat tertentu perilaku kerja dan 

derajat tertentu perilaku hubungan, pemimpin yang efektif dapat 

memilih empat gaya kepemimpinan yang tersedia, yaitu: (1) 

Pemberitahu, (2) Partisipatif, (3) Penjual, (4) Pendelegasi. Bagan 

dari keempat jenis gaya kepemimpinan situasional kami sampaikan 

pula.31 

                                                           
29Miftah Thoha, Kepemimpinanan dalam Manajemen (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2010), 61. 
30Mulyadi Deddy Rivai Veithzal, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67. 
31Diambil dari Don Hellriegel & John W. Slocum, Organizational ..., op.cit., 

222.  
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Gambar 2. Kuadran Gaya Kepemimpinan versi Hellriegel and 

Slocum 
 

Menurut model ini, pemimpin harus mempertimbangkan situasi 

sebelum memutuskan gaya kepemimpinan mana yang hendak 

digunakan. Kontijensi situasional pada model adalah derajat 

Readiness (Kesiapan). Kesiapan adalah kemampuan pengikut untuk 

memahami tujuan organisasi yang berhubungan dengan pekerjaan 

secara maksimal tetapi mampu dicapai dan keinginan mereka untuk 

memikul tanggung jawab dalam pencapaian tugas tersebut. 

Kesiapan bukanlah ciri yang tetap pada pengikut, melainkan 

bergantung pada pekerjaan. Pengikut yang ada di sebuah kelompok 

mungkin punya kesiapan yang tinggi untuk suatu pekerjaan, tetapi 

tidak dipekerjaan lainnya. Kesiapan  pengikut juga bergantung pada 

seberapa banyak pelatihan yang pernah diterima, seberapa besar 

http://1.bp.blogspot.com/-QytYIvtMGWU/T3sqVI72dbI/AAAAAAAAAyA/HNGohSzPE9A/s1600/situasional.jpg
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komitmen mereka pada organisasi, seberapa besar kemampuan 

teknisnya, seberapa banyak pengalamannya, dan seterusnya.  
 

1. Gaya Telling (Pemberitahu) 
Gaya Pemberitahu adalah gaya pemimpin yang selalu 

memberikan instruksi yang jelas, arahan yang rinci, serta mengawasi 

pekerjaan dari jarak dekat. Gaya Pemberitahu membantu untuk 

memastikan pekerja yang baru untuk menghasilkan kinerja yang 

maksimal, dan akan menyediakan fundasi solid bagi kepuasan dan 

kesuksesan mereka di masa datang. 
 

2. Gaya Selling (Penjual) 
Gaya Penjual adalah gaya pemimpin yang menyediakan 

pengarahan, mengupayakan komunikasi dua-arah, dan membantu 

membangun motivasi dan rasa percaya diri pekerja. Gaya ini muncul 

tatkala kesiapan pengikut dalam melakukan pekerjaan meningkat, 

sehingga pemimpin perlu terus menyediakan sikap membimbing 

akibat pekerja belum siap mengambil tanggung jawab penuh atas 

pekerjaan. Sebab itu, pemimpin perlu mulai menunjukkan perilaku 

dukungan guna memancing rasa percaya diri pekerja sambil terus 

memelihara antusiasme mereka. 
 

3. Gaya Participating (Partisipatif) 
Gaya Partisipatif adalah gaya pemimpin yang mendorong 

pekerja untuk saling berbagi gagasan dan sekaligus memfasilitasi 

pekerjaan bawahan dengan semangat yang mereka tunjukkan. Mereka 

mau membantu pada bawahan. Gaya ini muncul tatkala pengikut 

merasa percaya diri dalam melakukan pekerjaannya sehingga 

pemimpin tidak lagi terlalu bersikap sebagai pengarah. Pemimpin 

tetap memelihara komunikasi terbuka, tetapi kini melakukannya 

dengan cenderung untuk lebih menjadi pendengar yang baik serta 

siap membantu pengikutnya. 
 

4. Gaya Delegating (Pendelegasi) 
Gaya Pendelegasi adalah gaya pemimpin yang cenderung 

mengalihkan tanggung jawab atas proses pembuatan keputusan dan 

pelaksanaannya. Gaya ini muncul tatkala pekerja ada pada tingkat 

kesiapan tertinggi sehubungan dengan pekerjaannya. Gaya ini efektif 

karena pengikut dianggap telah kompeten dan termotivasi penuh 

untuk mengambil tanggung jawab atas pekerjaannya. 
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E. Pendekatan Teori Kepemimpinan Kontijensi (Ketidakpastian) 
Teori Kontijensi dalam kajian kepemimpinan fokus pada 

interaksi antara variabel-variabel yang terlibat di dalam situasi serta 

pola-pola perilaku kepemimpinan. Teori Kontijensi didasarkan atas 

keyakinan bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang cocok 

bagi aneka situasi.32  

Teori Kontijensi punya beberapa model, yang menurut Laurie J. 

Mullins terdiri atas: 

1. Model Kontijensi Fred Edward Fiedler yang menekankan pada 

Situasi Kepemimpinan yang Cocok;  

2. Model Kontijensi dari Victor Harold Vroom and Philip W. Yetton 

serta Victor Harold Vroom and Arthur G. Jago yang menekankan 

pada Kualitas dan Penerimaan atas Keputusan Pemimpin; 

3. Teori Path-Goal dari Robert J. House serta Robert J. House and 

Gary Dessler;  

4. Kedewasaan Pengikut dari Paul Hersey and Kenneth H. 

Blanchard. 

  

a. Model Kontijensi Fiedler 

Model Kontijensi Fiedler menekankan pada teori kontijensi 

tentang efektivitas kepemimpinan. Model ini didasarkan atas studi-

studi yang cukup luas seputar situasi-situasi yang dihadapi kelompok 

dalam organisasi. Konsentrasinya pada hubungan antara 

kepemimpinan dengan kinerja organisasi. Untuk mengukur sikap 

seorang pemimpin, Fiedler mengembangkan skala Least Preferred 

Co-worker (LPC). Skala ini mengukur rating yang diberikan atas para 

pemimpin oleh orang-orang yang bekerja sama dengannya. 

Khususnya, pertanyaan ini tertuju pada hal siapa di antara mereka 

paling bisa memimpin secara baik. 

Kuesioner yang dikembangkan terdiri atas 20 item. Contoh dari 

item tersebut misalnya Menyenangkan/Tidak Menyenangkan, 

Bersahabat/Tidak Bersahabat, Mendukung/Membuat Frustrasi, 

Jauh/Dekat, Bekerja Sama/Tidak Bekerja Sama, 

Membosankan/Menarik, Terbuka/Tertutup, dan sejenisnya. Setiap 

item lalu diberi peringkat antara 1 hingga 8, dengan angka 8 

mengindikasikan rating yang paling cocok. Contohnya skalanya 

sebagai berikut: 

                                                           
32Laurie J. Mulllins, op.cit., 295-299.  
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Gambar 3. Item skala Least Preferred Co-worker (LPC) Peringkat 

Antara 1-8 
 

Skor LPC adalah total rating angka total seluruh item Least 

Preffered Co-worker. Semakin kecil rating LPC dan semakin cocok 

kepemimpinan dengan responden, maka semakin tinggi LPC skor 

seorang pemimpin. Interpretasi dari LPC adalah, pemimpin dengan 

skor LPC yang tinggi merupakan hasil dari hubungan personal yang 

memuaskan, yaitu saat hubungan dengan bawahan hendak 

ditingkatkan, pemimpin akan bertindak  secara suportif (mendukung), 

dengan cara yang penuh pertimbangan.  

Sebaliknya, pemimpin dengan skor LPC yang rendah 

mencirikan pemimpin yang lebih puas dengan kinerja bawahan dalam 

rangka mencapai tujuan dan melaksanakan tugas. Pemimpin jenis ini 

menempatkan pemberian motivasi sebagai prioritas kedua. 

Bagi Fiedler, perilaku kepemimpinan merupakan variabel 

dependen (bergantung) atas kecocokannya dengan situasi 

kepemimpinan tertentu (variabel bebas). Terdapat 3 variabel yang 

menentukan kecocokan atas situasi yang mempengaruhi peran dan 

pengaruh pemimpin, yaitu: 

1. Hubungan Pemimpin-Anggota; yaitu hingga derajat mana 

pemimpin dipercaya dan disukai oleh anggota kelompok, serta 

keingin mereka mengikuti arahan pemimpin. 

2. Struktur Tugas; yaitu hingga derajat mana tugas diberikan 

pemimpin kepada anggota kelompok secara jelas, serta sejauh 

mana tugas tersebut disusun berdasarkan instruksi yang rinci dan 

adanya prosedur-prosedur standar. 

3. Kekuasaan Berdasar Posisi; kekuasaan pemimipin lewat posisinya 

dalam organisasi, serta hingga derajat mana pemimpin dapat 

menerapkan otoritas dalam hal pemberian reward dan punisment 

atau promosi serta demosi. 

Lewat 3 variabel di atas, Fiedler lantas mengembangkan 8 gaya 

kepemimpinan berdasarkan model kontijensinya. Bagan lengkap 

http://3.bp.blogspot.com/-o9NvDtEloO0/T3sqcvDQfFI/AAAAAAAAAyI/V5hzwUm-4sI/s1600/pleasant.jpg
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Korelasi antara Skor LPC Pemimpin dengan Efektivitas Organisasi 

sebagai berikut:33 

 

 
 

 

Gambar 4. Korelasi Skor LPC dengan Efektivitas Organisasi 

versi Fiedler 
 

Tatkala situasi diperhitungkan sebagai: 

- Sangat Diinginkan (hubungan pemimpin-anggota baik, tugas 

terstruktur secara baik, kekuasaan berdasarkan posisi dalam 

kondisi kuat). 

- Sangat Tidak Diinginkan (hubungan pemimpin-anggota buruk, 

tugas tidak terstruktur, kekuasaan berdasarkan posisi dalam 

kondisi lemah). 

                                                           
33Laurie J. Mulllins, op.cit., 295-299.  

http://4.bp.blogspot.com/-vgHqpNfuE5k/T3sqi1Ma16I/AAAAAAAAAyQ/Hk5y6TSjfMM/s1600/lpc.jpg
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- Maka Pemimpin Berorientasi Pekerjaan (skor LPC rendah) 

disarankan mengambil gaya direktif (mengatur) dan 

mengendalikan akan ia lebih efektif dalam melakukan tindak 

kepemimpinan. 

Saat situasi diperhitungkan sebagai:  

- Diinginkan Secara Moderat dan variabel-variabel berbaur. 

Pemimpin dengan orientasi hubungan interpersonal (skor LPC 

tinggi) maka pendekatan partisipatif akan lebih efektif. Fiedler 

menyarankan, bahwa gaya kepemimpinan akan berbeda sepanjang 

situasi kepempimpinan yang dikehendaki adalah berbeda. Fiedler 

berdalih, efektivitas kepemimpinan dapat ditingkatkan dengan cara 

mengubah situasi kepemimpinan. Kekuasaan Berdasar Posisi, 

Struktur Pekerjaan, dan Hubungan Pemimpin-Anggota dapat diubah 

guna membuat situasi lebih kompatibel (cocok) dengan karakteristik-

karakteristik yang dimiliki pemimpin.  

Pemimpin dengan skor LPC yang rendah dapat ditempatkan 

pada situasi kepemimpinan yang paling diinginkan atau paling tidak 

diinginkan. Pemimpin dengan skor LPC yang tinggi dapat 

ditempatkan dalam situasi kepemimpinan yang diinginkan secara 

moderat. 

b. Model Kontijensi Vroom dan Yetton 

Model Kepemimpinan Kontijensi lainnya ditawarkan oleh 

Vroom dan Yetton. Mereka mendasarkan analisisnya pada 2 aspek 

keputusan pemimpin yaitu: (1) Kualitas, dan (2) Penerimaan, di 

mana kedua aspek tersebut didasarkan atas: 

- Kualitas keputusan atau rasionalitas adalah keputusan yang 

berdampak pada kinerja kelompok.  

- Penerimaan atas keputusan mengacu pada motivasi dan komitmen 

anggota kelompok dalam melaksanakan hasil keputusan.  

- Waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. 

Melalui Model Kontijensi-nya, Vroom dan Yetton kemudian 

menawarkan 5 gaya keputusan manajemen kepemimpinan, yaitu: 

1. Otokratik 

-  Otokratik I : Pemimpin bekerja seorang diri baik dalam 

menyelesaikan masalah atau dalam membuat keputusan dengan 

mengandalkan informasi yang ada pada saat itu. 
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-  Otokratik II : Pemimpin mengumpulkan informasi dari para 

bawahan tetapi memutuskan penyelesaikan masalah seorang 

diri.  

2. Konsultatif 

-  Konsultatif I : Masalah di-share secara individual dengan 

bawahan yang berkaitan dengan masalah. Pemimpin lantas 

membuat keputusan yang mencerminkan atau tidak 

mencerminkan pengaruh Bawahan. 

-  Konsultatif II : Masalah di-share dengan bawahan di secara 

berkelompok. Pemimpin lantas membuat keputusan yang 

mencerminkan atau tidak mencerminkan pengaruh kelompok 

bawahan yang diajak sharing. 

3. Kelompok  

-   Kelompok II : Masalah dibagi dengan para bawahan dalam 

kelompok. Secara bersama, pemimpin dan bawahan 

menghasilkan dan mengevaluasi serangkaian alternatif dan 

mencapai konsensus masalah bersama kelompok-kelompok 

bawahan. 
 

c. Model Kontijensi Vroom dan Jago 
Model Vroom and Yetton lalu direvisi lewat Model Vroom and 

Jago. Model Vroom and Jago tetap berlandaskan pada 5 gaya 

kepemimpinan versi Vroom and Yetton, tetapi menambahkan 12 

variabel kontijensi. Variabel kontijensi tersebut adalah: persyaratan 

kualitas, persyaratan komitmen, informasi pemimpin, struktur 

masalah, kemungkinan komitmen, kongruensi tujuan, konflik 

bawahan, informasi bawahan, batasan waktu, perbedaan geografis, 

waktu motivasi, dan pengembangan motivasi. 

 

F. Pendekatan Teori Path-Goal 
Teori Path-Goal sebagai salah satu pendekatan dalam 

kepemimpinan masih termasuk ke dalam kategori Pendekatan 

Kontijensi. Teori ini dikembangkan oleh Robert J. House serta Robert 

J. House and Gary Dessler. 

Teori ini mengajukan pendapat bahwa kinerja bawahan 

dipengaruhi oleh sejauh mana manajer mampu memuaskan harapan-

harapan mereka. Teori Path-Goal menganggap bawahan memandang 

perilaku pemimpin sebagai pengaruh yang mampu memotivasi diri 

mereka, yang berarti:  



32 

 

-  Kepuasan atas kebutuhan mereka bergantung atas kinerja efektif, 

dan 

-  Arahan, bimbingan, pelatihan, dan dukungan yang diperlukan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, House mengidentifikasi 4 tipe 

perilaku kepemimpinan sebagai berikut: 

1. Kepempimpinan Direktif, melibatkan tindak pembiaran bawahan 

untuk tahu secara pasti apa yang diharapkan dari seorang 

pemimpin melalui proses pemberian arahan (direksi). Bawahan 

diharap mengikuti aturan dan kebijakan.  

2. Kepemimpinan Suportif, melibatkan cara yang bersahabat dan 

bersifat merangkul pemimpin atas bawahan dengan menampakkan 

perhatian atas kebutuhan dan kesejahteraan bawahan.  

3. Kepempimpinan Partisipatif, melibatkan diadakannya proses 

konsultatif dengan para bawahan serta kecenderungan 

menggunakan evaluasi yang berasal dari opini dan saran bawahan 

sebelum manajer membuat keputusan. 

4. Kepemimpinan Berorientasi Pencapaian, melibatkan perancangan 

tujuan yang menantang bagi para bawahan, mencari perbaikan atas 

kinerja mereka, dan menunjukkan keyakinan bahwa bawahan 

dapat melakukan kinerja secara baik.  

Teori Path-Goal menyatakan bahwa tipe perilaku 

kepemimpinan yang berbeda dapat dipraktekkan oleh orang yang 

sama di situasi yang berbeda. Perilaku Kepemimpinan dalam Teori 

Path-Goal ditentukan oleh dua faktor situasional yaitu: (1) 

Karakteristik Personal Bawahan dan (2) Sifat Pekerjaan. 

Karakteristik Personal Bawahan sangat menentukan bagaimana 

bawahan bereaksi terhadap perilaku pemimpin serta sejauh mana 

mereka melihat perilaku pemimpin tersebut sebagai sumber langsung 

dan potensial untuk memuaskan kebutuhan mereka. Sifat Pekerjaan 

berhubungan dengan sejauh mana pekerjaan bersifat rutin dan 

terstruktur, atau bersifat non rutin dan tidak terstruktur. 

Contoh, semakin terstruktur suatu pekerjaan, semakin tujuannya 

jelas, dan semakin terbangun rasa percaya diri bawahan, maka upaya 

untuk terus-menerus menjelaskan suatu pekerjaan atau pengarahan 

merupakan tindakan pemimpin yang tidak diharapkan oleh bawahan. 

Namun, tatkala pekerjaan tidak terstruktur secara baik, tujuan tidak 

jelas, dan bawahan kurang pengalaman, lalu gaya kepemimpinan 

yang bersifat direktif (pengarah) akan lebih diterima oleh para 

bawahan.  
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Perilaku kepemimpinan yang efektif didasarkan atas kehendak 

pemimpin untuk membantu bawahan dan kebutuhan bawahan untuk 

dibantu pemimpin. Perilaku kepemimpinan akan bersifat 

motivasional sejauh perilaku tersebut menyediakan arahan, 

bimbingan dan dukungan yang diperlukan bawahan,  mendorong 

hubungan path-goal secara lebih jelas, dan membuang tiap hambatan 

yang merintangi pencapaian tujuan.  

 

G. Pendekatan Teori Pertukaran Leader-Member Exchange 

(LMX Theory) 
Hingga sejauh ini, pendekatan-pendekatan kepemimpinan lebih 

tertuju pada Pemimpin (Pendekatan Sifat, Pendekatan Keahlian, dan 

Pendekatan Gaya) atau pada Pengikut dan Konteks Situasi 

(Pendekatan Situasional, Teori Kontijensi, dan Teori Path-Goal). 

Teori Leader-Member Exchange (LMX Theory) berbeda. 

Teori LMX fokus pada interaksi antara Pemimpin dengan 

Pengikut. Teori ini termanifestasi dalam pola hubungan dyadic 

(berdasar 2 pihak) antara pemimpin dan pengikut sebagai fokus 

proses kepempimpinan.  Dalam interaksi pemimpin-pengikut, 

terdapat tiga fase interaksi, yang bagannya sebagai berikut:34 
 

Tabel 2. Fase Interaksi Pemimpin-Pengikut versi Northouse 
 

Fase 
Tahap 1 

Asing 

Tahap 2 

Perkenalan 

Tahap 3 

Persekutuan 

Peran Tertulis Pengujian Negosiasi 

Pengaruh Satu Arah Campuran Timbal 

Balik 

Pertukaran Kualitas 

Rendah 

Kualitas 

Moderat 

Kualitas 

Tinggi 

Kepentingan Diri 

Sendiri 

Diri Sendiri 

dan Orang 

Lain 

Kelompok 

 

Fase-fase tersebut adalah Fase Asing, Fase Perkenalan, dan 

Fase Persekutuan. 

                                                           
34Peter Guy Northouse, op.cit., 147-56. 
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Fase Asing. Pada fase ini interaksi dyad pemimpin-

bawahan umumnya terbangun lewat aturan formal organisasi atau 

kontrak pekerjaan yang telah ditandatangani. Pemimpin dan 

bawahannya berhubungan satu sama lain sesuai dengan peran-peran 

yang diharapkan oleh organisasi selaras dengan job description. 

Bawahan berhadapan dengan seorang pemimpin yang bersifat formal, 

yang secara hirarkis  statusnya berada di atas posisi mereka, dan 

tujuan di dalam diri bawahan sekadar memperoleh reward ekonomis 

dari kendali yang diterapkan pemimpin. Motif-motif bawahan selama 

Fase Asing diarahkan terhadap kepentingan diri mereka sendiri 

ketimbang kebaikan kelompok. 

Fase Perkenalan. Fase ini diawali adanya tawaran yang diajukan 

pemimpin atau bawahan untuk meningkatkan pertukaran sosial yang 

sifatnya career-oriented, yang bisa saja melibatkan saling berbagi 

sumber daya atau informasi. Fase ini merupakan fase pengujian, baik 

untuk pemimpin ataupun bawahan. Dari sisi bawahan, pengujian 

berkisar pada ketertarikan bawahan untuk mengambil peran dan 

tanggung jawab yang lebih. Dari sisi pemimpin, untuk menilai apakah 

ia mau menyediakan tantangan baru atas bawahan.  

Selama fase ini, dyad beralih dari interaksi yang sekadar diatur 

lewat formalnya peraturan dan peran jabatan menuju cara 

berhubungan yang baru. Dyad yang berhasil dalam Fase Perkenalan 

diawali dengan terbangunnya kepercayaan dan respek yang lebih 

besar atas satu sama lain. Mereka mengurangi fokus atas kepentingan 

diri mereka sendiri dan beralih pada pencapaian tujuan kelompok. 

Fase Persekutuan. Fase ini ditandai dengan pertukaran Leader-

Member yang berkualitas tinggi. Pihak-pihak yang masuk ke tahap ini 

menunjukkan hubungan yang didasarkan pada kesalingpercayaan, 

respek, dan rasa kewajiban satu sama lain. Mereka telah menguji 

hubungan mereka bangun dan menemukan situasi di mana mereka 

sesungguhnya dapat bergantung satu sama lain.  

Studi yang dilakukan Chester A. Schriesheim, Stephanie L. 

Castro, Xiaohua Zhou, dan Francis J. Yammarino tahun 2001 atas 75 

manajer bank dan 58 insinyur mesin, menunjukkan bahwa hubungan 

leader-member yang baik adalah tatkala mereka mulai lebih bersifat 

egalitarian. Salah satu intrumen yang berupaya mengukur pertukaran 
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Hubungan Leader-Member (LMX) disajikan oleh Richard L. Daft.35 

Contohnya seperti disampaikan di bawah ini dengan modifikasi pada 

pemberian Skala Likert: 
 

Tabel 3. Instrumen LMX versi Daft 
 

Sebagai sesama manusia, saya menyukai 

atasan saya. 

1.SS 2.S 3.R 

4.TS 5.STS 

Saat saya membuat kesalahan, atasan 

langsung saya membela saya bahkan di 

depan atasannya sendiri. 

1.SS 2.S 3.R 

4.TS 5.STS 

Pekerjaan yang saya lakukan selalu 

melampaui apa yang sesungguhnya 

diinginkan atasan saya. 

1.SS 2.S 3.R 

4.TS 5.STS 

Saya mengagumi pengetahuan profesional 

dan kemampuan atasan saya. 

1.SS 2.S 3.R 

4.TS 5.STS 

Atasan saya adalah orang menyenangkan 

untuk diajak bekerja sama. 

1.SS 2.S 3.R 

4.TS 5.STS 

Demi kepentingan kelompok saya 

bersedia bekerja secara maksimal. 

1.SS 2.S 3.R 

4.TS 5.STS 

Atasan saya memuji pekerjaan saya 

dihadapan orang lain. 

1.SS 2.S 3.R 

4.TS 5.STS 

Saya respek pada kemampuan manajemen 

atasan saya. 

1.SS 2.S 3.R 

4.TS 5.STS 

H. Pendekatan Kepemimpinan Transformasional 
Pendekatan Kepemimpinan Transformasional awalnya digagas 

oleh James MacGregor Burns tahun 1978.36 Ia membedakan 2 jenis 

kepemimpinan yaitu Kepemimpinan Transaksional dan lawannya, 

Kepemimpinan Transformasional.  

Pemimpin bercorak transaksional adalah mereka yang 

memimpin lewat pertukaran sosial. Misalnya, politisi memimpin 

dengan cara “menukar satu hal dengan hal lain: pekerjaan dengan 
suara, atau subsidi dengan kontribusi kampanye. Pemimpin bisnis 

bercorak transaksional menawarkan reward finansial bagi 

                                                           
35Richard L. Daft, The Leadership Experience, 4th Edition (Mason, Ohio: 

Thomson Learning Education, 2008), 55. 
36Bernard M. Bass and Ronald E. Riggio, Transformational Leadership, 2nd 

Edition (Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2008), 1-16. 
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produktivitas atau tidak memberi reward atas kurangnya 

produktivitas.  

Pemimpin bercorak transformasional adalah mereka yang 

merangsang dan mengispirasikan pengikutnya, baik untuk mencapai 

sesuatu yang tidak biasa dan, dalam prosesnya, mengembangkan 

kapasitas kepemimpinannya sendiri. Pemimpin transformasional 

membantu pengikutnya untuk berkembang dan membuat mereka jadi 

pemimpin baru dengan cara merespon kebutuhan-kebutuhan yang 

bersifat individual dari para pengikut. Mereka memberdayakan para 

pengikut dengan cara menselaraskan tujuan yang lebih besar 

individual para pengikut, pemimpin, kelompok, dan organisasi.  

Kepemimpinan Transformasional dapat mengubah pengikut 

melebihi kinerja yang diharapkan, sebagaimana mereka mampu 

mencapai kepuasan dan komitmen pengikut atas kelompok ataupun 

organisasi. Matriks pendekatan Kepemimpinan Transformasional dan 

Transaksional tampak sebagai berikut:37 
 

                                                           
37Ibid., 10. 
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Gambar 5. Matriks Gaya Kepemimpinan Transformasional versi 

Bass and Riggio 
 

Kepemimpinan Transformasional punya sejumlah komponen 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh yang diidealkan (Idealized Influence); Pemimpin 

transformasional berperilaku dengan cara yang memungkinkan 

mereka dianggap sebagai model ideal bagi pengikutnya. Pemimpin 

dikagumi, dihargai, dan dipercayai. Pengikut mengidentifikasi diri 

mereka dengan pemimpin dan ingin menirunya. Pemimpin 

dipandang pengikutnya punya kemampuan, daya tahan, dan faktor 

penentu yang luar biasa.  

Item pertanyaan untuk mengukur Idealized Influence adalah 

“Pemimpin menenkankan pentingnya seluruh kelompok punya 

http://4.bp.blogspot.com/-P9OaqCPl4HQ/T3sqpmYTWfI/AAAAAAAAAyY/mr91nBcgNYI/s1600/situasional.jpg
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misi bersama” atau “Pemimpin memberi keyakinan bahwa 
hambatan pasti bisa dilalui.” 

 

2. Motivasi yang Inspiratif (Inspirational Motivation); Pemimpin 

transformasional berperilaku dengan cara yang mampu 

memotivasi dan menginspirasi orang-orang yang ada di sekeliling 

mereka dengan memberi makna dan tantangan atas kerja yang 

dilakukan oleh para pengikutnya. Semangat tim meningkat. 

Antusiasme dan optimisme ditunjukkan.  
 

Idealized Influence dan Inspirational Motivational secara 

bersama-sama membentuk Faktor kepemimpinan Karismatik-

Inspirational yang serupa dengan kepemimpinan seperti dimaksud 

teori kepemimpinan karismatik. Contoh item pertanyaan guna 

mengukur Inspirational Motivation adalah “Pemimpin mampu 
menjelaskan visi yang harus dicapai di masa mendatang.” 

 

3. Stimulasi Intelektual (Intellectual Stimulation); Pemimpin 

transformasional merangsang usaha pengikutnya untuk kreatif dan 

inovatif dengan mempertanyakan anggapan dasar (asumsi), 

memetakan masalah, dan memperbaharui pendekatan-pendekatan 

lama. Kreativitas kemudian terbentuk. Pengikut jadi berani 

mencoba pendekatan-pendekatan baru dan gagasan mereka tidak 

dikritik karena beda dengan gagasan pemimpin.  

Contoh item pertanyaan guna mengukur Intellectual 

Stimulation adalah “Pemimpin membuat bawahan mampu melihat 
persoalan dari aneka sudut pandang.” 

 

4. Pertimbangan Individual (Individualized Consideration); 

Pemimpin transformasional memberi perhatian khusus atas 

kebutuhan setiap pengikut dalam rangka mencapai prestasi dan 

perkembangan dengan bertindak sekaligus pelatih dan 

pembimbing.  Pengikut dan para kolega mampu mencapai potensi 

tertinggi mereka. Pertimbangan individual diterapkan tatkala satu 

kesempatan belajar baru diciptakan bersamaan dengan iklim yang 

mendukung. Perbedaan kebutuhan dan hasrat individual diakui. 

Pemimpin menunjukkan penerimaan atas perbedaan individual 

tersebut.  

Contoh item pertanyaan untuk Individualized Consideration 

adalah “Pemimpin meluangkan waktu untuk melatih dan mengajar 

tim kerjanya.” 
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Seperti telah disebutkan sebelumnya, lawan dari kepemimpinan 

transformasional adalah kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan 

transaksional muncul tatkala reward atau punishment dilakukan oleh 

pemimpin atas pengikut akibat kinerja yang terakhir (pengikut). 

Kepemimpinan transaksional bergantung pada penguatan terus-

menerus, baik reward berlanjut yang bersifat positif (CR/Contingent 

Reward) atau bentuk aktif atau pasif dari manajemen dengan 

pengecualian (management-by-exception). 

Komponen dalam kepemimpinan transaksional sebagai berikut: 

1. Contingent Reward (CR). Transaksi konstruktif ini terbukti efektif 

dalam memotivasi orang lain untuk mencapai kinerja tertinggi 

mereka, kendati tidak sebesar komponen kepemimipinan 

transformasional. Kepemimpinan Contingent Reward melibatkan 

pemberian pekerjaan oleh pemimpin atau menambah persetujuan 

pengikut atas kebutuhan apa yang harus dituntaskan dengan janji 

atau reward aktual yang ditawarkan dalam pertukarannya dengan 

derajat kepuasan yang muncul dari pekerjaan tersebut.  

Contoh item untuk mengukur Contingent Reward adalah 

“Pemimpin menjelaskan apa yang orang bisa peroleh jika tujuan 
dari kinerja dicapai.” 

2. Management-By-Exception (MBE). MBE terdiri atas 

Management-by-Exception Aktif (MBE-A) dan Management-by-

Exception Pasif (MBE-P). Dalam MBE-A, pemimpin secara aktif 

merancang perangkat guna memantau penyelewengan dari 

standard, kesalahan, dan error yang ditunjukkan oleh pengikut 

untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah perbaikan. Dalam 

MBE-P, pemimpin secara pasif menunggu terjadinya 

penyelewengan, kesalahan, dan error untuk muncul terlebih 

dahulu baru kemudian mengambil langkah perbaikan. MBE-A 

efektif untuk dilakukan dalam situasi pekerjaan yang penuh 

bahaya. MBE-P efektif untuk dilakukan tatkala pemimpin 

membawahi pengikut yang cukup banyak dan mereka melakukan 

pelaporan kepadanya. Contoh item MBE-A adalah “Pemimpin 
mengarahkan perhatian agar kesalahan yang terjadi diperbaiki 

hingga sesuai dengan yang diharapkan.”  
Contoh item MBE-P adalah “Pemimpin tidak mengambil 

tindakan hingga keluhan diterima oleh mereka.” 

3. Laissez-Faire Leadership (LF). Kepemimpinan Laissez-Faire 

adalah penghindaran atau ketiadaan kepemimpinan, dan 
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merupakan kepemimpinan yang paling tidak efektif. Jika 

dibandingkan dengan kepemimpinan transaksional, laisses-faire 

tidak menunjukkan transaksi sama sekali. Keputusan-keputusan 

yang diperlukan tidak dibuat, tindakan ditunda, wewenang 

kepemimpinan diabaikan, otoritas tidak digunakan.  

Sampel dari item laissez-faire adalah “Pemimpin 
menghindari keterlibatan dirinya tatkala muncul masalah penting.” 

Bagan Lengkap item pertanyaan untuk kepemimpinan 

transformasional dan transaksional sebagai berikut:38 
 

Tabel 4. Kuesioner Kepemimpinan Transformasional versi Bass 

and Riggio 

 

SKALA ITEM PERTANYAAN 

Tranformasional  

Idealized-Influence 
(Attibuted 

Charisma) 

Pemimpin menanamkan kebanggaan 

pada diri saya karena saya bergabung 

dengan mereka. 

Idealized-Influence 
(Perilaku) 

Pemimpin merinci pentingnya 

memiliki tujuan dalam bekerja. 

Inspirational 

Motivation 

Pemimpin menyatakan visi-visi yang 

menarik di masa depan. 

Intellectual 

Stimulation 

Pemimpin selalu mengupayakan cara 

pandang yang berbeda dalam 

menyelesaikan masalah. 

Individual 

Consideration 

Pemimpin kerap meluangkan waktu 

untuk mengajari dan melatih 

bawahannya.  

Transaksional  

Contingent Reward Pemimpin jelas membedakan apa 

yang akan saya peroleh lewat kinerja 

tertentu. 

Management-By-

Exception Aktif 

Pemimpin fokus pada ketidak-

teraturan, kesalahan, pengecualian, 

dan penyimpangan atas standar kerja.  

Management-By-

Exception Pasif 

Pemimpin menunjukkan bahwa ia 

yakin bahwa kalau tidak ada masalah, 

                                                           
38Ibid.  
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jangan mengutak-kutik sesuatu.  

Laissez-Faire Pemimpin kerap menunda tanggapan 

atas masalah atau permintaan penting. 

 

I. Pendekatan Kepemimpinan Otentik 
Kepemimpinan otentik terdapat dalam tulisan Bruce J. Avolio 

and Fred Luthans.39 Avolio and Luthans mendefinisikan 

kepemimpinan otentik sebagai “proses kepemimpinan yang dihasilkan 
dari perpaduan antara kapasitas psikologis individu dengan konteks 

organisasi yang terbangun baik, sehingga mampu menghasilkan 

perilaku yang tinggi kadar kewaspadaan dan kemampuannya dalam 

mengendalikan diri, sekaligus mendorong pengembangan diri secara 

positif.”40 
Kepemimpinan otentik memiliki empatkomponen, yaitu: (1) 

Kewaspadaan Diri; (2) Perspektif Moral yang Terinternalisasi; (3) 

Pengelolaan Berimbang; dan (4) Transparansi Hubungan.41 

1. Kewaspadaan Diri. Meningkatnya kewaspadaan diri adalah faktor 

perkembangan penting bagi pemimpin otentik. Lewat refleksi, 

pemimpin otentik dapat mencapai derajat yang jelas seputar nilai-

nilai inti yang mereka anut, identitas, emosi, dan motivasi atau 

tujuannya. Dengan mengenali diri sendiri, pemimpin otentik 

memiliki pemahaman yang kuat seputar kediriannya sehingga 

menjadi pedoman mereka baik dalam setiap proses pengambilan 

keputusan maupun dalam perilaku kesehariannya. 

Kewaspadaan diri digambarkan pula sebagai memiliki 

kewaspadaan atas, dan keyakinan dalam, motif, perasaan, hasrat, 

dan pengetahuan diri relevan lainnya. Kewaspadaan diri juga 

melibatkan kesadaran akan kekuatan diri, kelemahan diri, sebagai 

unsur-unsur yang saling bertolak belakang yang ada pada setiap 

manusia. Kewaspadaan diri adalah proses yang berlangsung 

selama refleksi seorang pemimpin atas nilai, identitas, emosi, dan 

motivasi serta tujuannya yang unik.  

                                                           
39Bruce J. Avolio and Fred J. Luthans, The High Impact Leader: Moments 

Matter in Accelerating Authentic Leadership (New York: McGraw-Hill, 2006), 2. 
40Ibid.  
41Daina Mazutis, “Authentic Leadership” dalam W. Glenn Rowe and Laura 

Guerrero, eds., Cases in Leadership (Thousand Oaks, California: SAGE 

Publications, 2011), 286-287.  
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a. Nilai 

Pemimpin otentik akan melawan setiap tuntutan situasional 

serta sosial yang dianggap mencoba melemahkan nilai-nilai yang 

mereka miliki. Nilai-nilai ini bisa didefinisikan sebagai “konsepsi 
yang diinginkan seorang aktor sosial – pemimpin organisasi, 

pembuat kebijakan, individu – yang membimbing cara mereka 

dalam memilih tindakan, menilai orang dan peristiwa, serta 

menjelaskan tindakan dan evaluasinya tersebut.  

Nilai juga menyediakan dasar bagi tindakan pemimpin 

dalam upaya penyesuai mereka atas kebutuhan komunitas yang 

mereka pimpin ataupun unit organisasi mereka secara khusus. 

Nilai dipelajari lewat proses sosialisasi. Sejak terinternalisasi, nilai 

tersebut menjadi bagian integral dari sistem kedirian seseorang. 

Sehubungan dengan pemberian pengaruh pemimpin pada 

pengikut, nilai tersebut tidak bisa dikompromikan dan akan 

mereka transfer. 
 

b. Identitas 

Identitas adalah teori yang mencoba untuk menggambarkan, 

menghubungkan, dan menjelaskan sifat, karakter, dan pengalaman 

individu. Dua tipe identitas yang didiskusikan dalam konteks 

kepempinan otentik adalah : (1) identitas personal, dan (2) 

identitas sosial.  

Identitas personal adalah kategorisasi diri yang didasarkan 

pada karakteristik unik seseorang –termasuk sifat dan atributnya– 

yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Identitas 

sosial adalah identitas yang didasarkan atas sejauh mana individu 

mengklasifikasikan dirinya selaku anggota dari suatu kelompok 

sosial tertentu, termasuk kekuatan emosi dan nilai yang terbentuk 

terkait dengan keanggotaan tersebut.  

Identitas personal dan sosial saling berhubungan satu sama 

lain sebagai hasil refleksi seseorang atas dirinya sendiri serta 

interaksinya dengan orang lain. Pemimpin otentik memahami 

identitas personal dan sosial ini secara jelas dan selalu 

mewaspadainya. 
 

c. Emosi 

Pemimpin otentik juga memiliki kewaspadaan diri yang 

bersifat emosional. Semakin tinggi kecerdasan emosional 
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seseorang, semakin waspada mereka atas emosi tersebut sehingga 

dapat memahami pengaruhnya  atas proses kognitif dan 

kemampuan pembuatan keputusannya. Kesadaran diri seputar 

dimensi emosi seseorang merupakan prediktor kunci untuk 

membangun kepemimpinaan yang efektif. 
 

d. Motivasi/Tujuan 

Pemimpin otentik berorientasi pada masa depan. Mereka 

secara terus-menerus berupaya mengembangkan baik dirinya 

maupun para pengikutnya. Tindakan pemimpin otentik diarahkan 

oleh motif-motif untuk menyempurnakan dirinya. Mereka 

cenderung aktif mencari feedback yang akurat dari para 

stakeholder (pengikut, teman, mentor, pelanggan) tidak hanya 

untuk mengkonfirmasi pandangan pribadi mereka sendiri, tetapi 

juga guna mengenali diskrepansinya (kesenjangannya) antara 

kondisi nyata dengan pandangan pribadinya.  
 

1) Perspektif Moral yang Terinternalisasi 

Perspektif moral yang terinternalisasi menggambarkan 

proses pengaturan diri sendiri di mana pemimpin cenderung 

meresapkan nilai-nilai mereka kepada maksud juga tindakan 

mereka. Pemimpin otentik akan melawan setiap tekanan eksternal 

yang berlawanan dengan standar moral yang mereka pegang 

melalui proses regulasi internal di dalam diri mereka, yang 

memastikan bahwa nilai-nilai mereka tetap selaras dengan 

tindakan yang mereka ambil. Dengan meresapkan nilai ke dalam 

tindakan serta bertindak menurut kesejatian diri sendiri, pemimpin 

otentik menunjukkan konsistensi antara apa yang mereka katakan 

dengan apa yang mereka lakukan. 
 

2) Pengelolaan Berimbang 

Pengelolaan berimbang juga kerap dirujuk sebagai 

pengelolaan yang tidak memihak. Terhadap informasi negatif dan 

positif, pemimpin otentik mampu mendengar, menafsir, dan 

memprosesnya dengan cara yang obyektif. Proses ini mereka 

lakukan sebelum mengambil keputusan dan tindakan. Proses ini 

meliputi pengevaluasian kata-kata dan tindakan mereka sendiri 

secara obyektif tanpa mengabaikan atau menyimpangkan sesuatu 

yang ada, termasuk interpretasi seputar gaya kepemimpinannya 
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sendiri. Pengelolaan berimbang juga berhubungan dengan karakter 

dan integritas seorang pemimpin. 
 

3) Transparansi Hubungan 

Pemimpin otentik tidak cukup hanya memiliki kewaspadaan 

diri, selaras antara tindakan dengan nilai, dan obyektif dalam 

menafsir, tetapi seorang pemimpin otentik juga harus mampu 

mengkomunikasikan informasi dengan cara terbuka dan jujur 

dengan orang lain lewat pengungkapan diri sendiri yang cenderung 

bisa dipercaya.  

Sulit untuk waspada dan tidak memihak apabila sudah 

diperhadapkan dengan kelemahan diri sendiri. Namun, adalah 

lebih sulit lagi untuk mengekspos kelemahan tersebut pada orang 

lain di dalam organisasi. Kendati begitu, menjadi terbuka dengan 

perasaan, motif, dan kecenderungan orang lain akan membangun 

kepercayaan dan perasaan stabil, menguatkan kerjasama dan 

semangat kerja di dalam tim yang mereka pimpin. Pemimpin yang 

menunjukkan transparansi hubungan akan dianggap sebagai 

pemimpin yang lebih sejati dan lebih otentik.  

J. Pendekatan Kepemimpinan Tim 
Tim adalah kelompok di dalam organisasi yang anggota-

anggotanya saling bergantung satu sama lain, saling berbagi tujuan 

bersama, dan dicirikan oleh adanya satu orang yang 

mengkoordinasikan kegiatan bersama mereka. Koordinasi tersebut 

dilakukan demi mencapai tujuan bersama. Contoh dari sebuah tim 

adalah tim manajemen proyek, gugus tugas, unit-unit kerja, atau tim 

pengembang organisasi.  

Di dalam tim, fungsi utama kepemimpinan adalah berupaya 

mencapai tujuan organisasi (tim) secara kolektif, bukan individual. 

Tim umumnya memiliki seorang pemimpin yang telah ditentukan. 

Pemimpin tersebut dapat berasal dari dalam tim itu sendiri maupun 

dari luar.  

Peran kepemimpinan di dalam tim dapat saja dirotasi sehingga 

mungkin saja diisi oleh para anggota lain antarwaktu. Peran 

kepemimpinan di dalam tim juga bisa disebar di antara sejumlah 

anggota tim tanpa harus ditentukan seorang pemimpin secara formal. 

Kepemimpinan yang tersebar tersebut umum ditemukan dalam 

kepemimpinan tim. Posisi kepemimpinan dalam tim tidak lagi 

bercorak satu pemimpin formal selaku pemegang tanggung jawab 
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utama melainkan jatuh ke tangan beberapa orang yang 

berpengalaman di dalam tim.42 

Model kepemimpinan tim dicontohkan sebagai berikut:43 

 

 
 

Gambar 6. Model Kepemimpinan Tim versi Hill 
 

Kepemimpinan di dalam tim umumnya digariskan ke daftar 

serangkaian keputusan utama yaitu sejumlah kondisi yang 

menentukan kapan dan bagaimana seorang pemimpin baru ikut 

                                                           
42George R. Goethals, eds., et.al.,Encyclopedia of Leadership, (Thousand 

Oaks: SAGE Publications, 2004), 152. 
43Susan E. Kogler Hill, “Team Leadership” dalam Peter Guy Northouse, 

Leadership ..., op.cit., 244. 

http://3.bp.blogspot.com/-JSkNEyUED7U/T3sqNt-DHuI/AAAAAAAAAx4/Qdr0KLZXQyQ/s1600/mouton.jpg
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campur guna meningkatkan fungsi tim. Pertimbangan pertama, 

apakah lebih baik meneruskan pengamatan dan memonitoring tim 

ataukah mengintervensi kegiatan tim dengan mengambil tindakan. 

Pertimbangan kedua, apakah intervesi yang dilakukan lebih kepada 

tugas yang tengah dilaksanakan ataukah dalam konteks hubungan 

yang dengan anggota tim lain. Pertimbangan ketiga, apakah intervensi 

sebaiknya dilakukan pada tingkat internal (di dalam tim itu sendiri) 

atau eksternal (di lingkungan sekeliling tim). 

Tindakan yang juga umum diambil dalam kepemimpinan tim 

terbagi menjadi dua: internal dan eksternal. Tindakan internal, artinya 

adalah tindakan yang dilakukan di dalam tim itu sendiri, yang terdiri 

atas tugas dan hubungan. Tindakan eksternal, artinya tindakan 

dilakukan pada lingkungan sekeliling tim. 

Tindakan kepemimpinan dalam tugas internal terdiri atas model 

yang merinci serangkaian skill atau tindakan yang dilakukan 

pemimpin untuk meningkatkan kinerjanya, yaitu : 

1. Fokus pada tujuan (menjelaskan, memperoleh persetujuan). 

2. Merinci hasil (perencanaan, pemvisian, pengorganisasian, 

penjelasan peran, dan pendelegasian wewenang). 

3. Pemfasilitasian proses pembuatan keputusan (penginformasian, 

pengendalian, pengkoordinasian, pemediasian, pensintesisan, dan 

pemfokusan pada masalah). 

4. Pelatihan anggota tim sehubungan keahlian yang dibutuhkan 

dalam pekerjaannya (pendidikan, pengembangan). 

5. Pemeliharaan standar prima (penilaian tim dan kinerja individual, 

pembahasan kinerja yang tidak sesuai). 

Tindakan hubungan dalam konteks internal dibutuhkan untuk 

meningkatkan skill interpersonal anggota tim sekaligus hubungan 

yang terjalin di dalam tim. Tindakan dalam konteks ini terdiri atas:44 

a. Pelatihan untuk meningkatkan skill interpersonal. 

b. Penguatan kerjasama di antara anggota tim. 

c. Pengelolaan konflik agar konflik tetap ada di tataran intelektual, 

bukan pribadi. 

d. Penguatan komitmen tim. 

e. Pemuasan kepercayaan dan dukungan yang dibutuhkan oleh 

anggota tim. 

                                                           
44W. Glenn Rowe and Laura Guerrero, Cases in Leadership (Thousand 

Oaks, New York: SAGE Publication, 2011), 314-316.  
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f. Bertindakan fair dan konsisten dalam perilaku-perilaku yang 

bersifat prinsipil. 

Tindakan kepemimpinan eksternal adalah tindakan yang 

dibutuhkan untuk menjaga tim agar terlindung dari dampak 

lingkungan eksternal, tetapi di saat sama, mempertahankan hubungan 

tim dengan lingkungan eksternal. Termasuk ke dalam tindakan ini 

adalah:45 

1) Memperoleh akses atas informasi demi membangun aliansi 

eksternal; 

2) Membantu tim yang telah terkena pengaruh lingkungan; 

3) Bernegosiasi dengan manajemen senior seputar pengakuan, 

dukungan, dan sumberdaya yang perlu bagi kelangsungan tim; 

4) Perlindungan anggota tim dari penetrasi lingkungan internal 

organisasi maupun eksternal organisasi; 

5) Melakukan pengujian atas indikator efektivitas yang berasal dari 

lingkungan eksternal, misalnya survey kepuasan pelanggan; dan 

6) Menyediakan informasi dari luar yang dibutuhkan oleh anggota 

tim. 
 

Efektivitas tim terdiri atas dua dimensi yaitu : (1) kinerja tim 

dan (2) pengembangan tim. Kinerja tim mengaju pada seberapa baik 

kualitas tugas yang mampu dicapaioleh tim. Pengembangan tim 

mengacu pada seberapa baik tim tetap terpelihara sehubungan dengan 

pencapaian tugas-tugas tim. Sejumlah peneliti menganjurkan kriteria 

penilaian efektivitas tim, misalnya yang seperti ditawarkan Carl E. 

Frank M. J. LaFasto tahun 1989, yaitu:46 

a) Apakah tim punya tujuan yang spesifik, masuk akal, dan 

disampaikan secara jelas? 

b) Apakah tim memiliki struktur pencapaian hasil? 

c) Apakah para anggota tim memenuhi syarat? 

d) Adakah kesatuan dalam tim yang didasarkan pada komitmen atas 

tujuan tim? 

e) Adakah iklim kerjasama diantara anggota tim? 

f) Adakah standar prima yang membimbing tim? 

g) Adakah dukungan eksternal serta pengakuan bagi tim? 

                                                           
45Ibid. 
46Carl E. Larson and Frank M.J. LaFasto, Teamwork: What Must Go Righ, 

What Can Go Wrong (Newbury Park, California: SAGE Publications, Inc., 1989), 

130.  
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h) Adakah kepemimpinan tim yang efektif? 

 

K. Pendekatan Psikodinamik 
Pendekatan psikodinamik dalam kepemimpinan dibangun 

berdasarkan dua asumsi dasar.47 Pertama, karakteristik personal 

individu sesungguhnya telah tertanam jauh di dalam kepribadiannya 

sehingga sulit untuk diubah walaupun dengan aneka cara. Kuncinya 

adalah pengikut harus menerima secara legowo karakteristik seorang 

pemimpin, memahami dampak kepribadiannya tersebut diri mereka, 

dan menerima keistimewaan dan faktor ideosinkretik yang melekat 

pada seorang pemimpin. Kedua, invididu memiliki sejumlah motif 

dan perasaan yang berada di bawah alam sadarnya. Motif dan 

perasaan ini tidak mereka sadari. Sebab itu, perilaku individu tidak 

hanya merupakan hasil dari tindakan dan respon yang bisa diamati, 

melainkan juga residu emosi dari pengalaman sebelumnya yang telah 

mengendap sekian lama di alam bawah sadarnya.  

Pendekatan psikodinamik berakar dari karya psikoanalisis 

Sigmund Freud (1938). Freud berusaha membantu masalah para 

pasiennya yang tidak berhasil ditangani oleh metode-metode 

konvensional. Metode yang ia gunakan adalah menghipnotis pasien 

guna menyingkap alam bawah sadanya. Kajian Freud lalu dilanjutkan 

muridnya, Carl Gustave Jung. Kajian psikoanalitis Frued dan Jung 

inilah yang kemudian mendasari pendekatan psikodinamika dalam 

kepemimpinan. 

Carl Gustav Jung kemudian mengembangkan alat ukur yang 

menjadi dasar pengukuran Kepemimpinan Psikodinamik. Alat ukur 

tersebut dikembangkan berdasarkan 4 dimensi. Pertama, menekankan 

pada kemana individu mencurahkan energinya (internal ataupun 

eksternal). Kedua, melibatkan cara orang mengumpulkan informasi 

(secara zakelijk ataupun lebih intuitif dan acak). Ketiga, cara individu 

membuat keputusan (apakah rasional-faktual ataukah subyektif-

personal). Keempat, menekankan pada perbedaan antar individu, 

antara yang terencana dengan yang spontan. 

Berdasarkan keempat dimensi tersebut, Jung kemudian 

membuat empat klasifikasi yang menjadi dasar kategorisasi 

kepemimpinan psikodinamik yaitu: (1) Ekstraversi versus introversi, 

                                                           
47Ernest L. Stech, “Psychodynamic Approach” dalam Peter Guy Northouse, 

Leadership ..., op.cit., 272-273.  
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meliputi kemana individu cenderung mencurahkan energinya, kepada 

aspek internal ataukah eksternal; (2) Sensing versus intuiting, 

meliputi apakah individu cenderung mengumpulkan informasi secara 

empirik ataukah intuitif; (3) Thinking versus feeling, yang meliputi 

kecenderungan individu untuk membuat keputusan secara rasional 

atau subyektif; (4) Judging versus perceiving, meliputi 

kecenderungan individu untuk hidup secara tertata/terencana ataukan 

spontan. Berdasarkan keempat modelnya ini, Jung mampu membuat 

16 kombinasi.  
 

1. Ekstraversi dan Introversi 

Ektraversi adalah kecenderungan individu untuk 

mengumpulkan informasi, inspirasi, dan energi dari luar dirinya. 

Salah satu ciri individu ekstrovert adalah mereka bicara banyak hal. 

Orang seperti ini suka berhubungan dengan orang lain dan memiliki 

kecenderungan bertindak. Mereka terkesan bersemangat dan disukai 

dalam pergaulan sosial.  

Sebaliknya, individiu introvert cenderung menggunakan 

gagasan dan pemikirannya sendiri dalam mengumpulkan informasi 

tanpa terlalu membutuhkan rangsangan eksternal. Individu seperti 

pun cenderung mendengar ketimbang berbicara. Mereka mampu 

mengumpulkan informasi baik melalui kegiatan membaca ataupun 

menonton televisi. Ciri utama introversi adalah kebutuhannya untuk 

menyendiri agar mampu berpikir serta memulihkan diri. 
 

2. Sensing dan Intuition  

Dimensi sensing dan intuition berkait dengan kegiatan invididu 

dalam memperoleh informasi. Sensor mengumpulkan data lewat 

perasa (sensing), dan pemikiran mereka berkisar di sekitar masalah 

praktis dan faktual. Individu kategori sensing cenderung menyukai 

rincian serta melibatkan diri di dalam dunia praktis. Mereka lebih 

memperhatikan segala apa yang bisa mereka lihat, dengar, sentuh, 

bau, dan rasakan. Ketepatan dan akurasi adalah kesukaan utama 

orang yang berdimensi sensing.  

Tipe Intuition adalah orang yang intuitif. Mereka cenderung 

konseptual dan teoretis. Pengalaman praktis dalam kehidupan sehari-

hari justru membosankan mereka. Mereka lebih menyukai kegiatan 

pemikiran yang kreatif, berpikir tentang masa depan, serta melakukan 

hal-hal yang tidak umum saat menyelesaikan suatu masalah. Dalam 

mengumpulkan informasi, tipe intuition mencari segala 
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keterhubungan dan mengkaji hipotesis-hipotesis; mereka cenderung 

menggunakan kerangka teoretis dalam memahami dan memperoleh 

data.  
 

3. Thinking dan Feeling 

Setelah memperoleh informasi, individu perlu membuat 

keputusan berdasarkan data dan fakta yang mereka miliki. Terdapat 

dua cara dalam membuat keputusan, yaitu dengan thinking dan 

feeling. Individu yang masuk kategori thinking cenderung 

menggunakan logika, menjaga obyektivitas, dan berpikir secara 

analitis. Dalam melakukan kegiatan ini, mereka cenderung tidak 

melibatkan diri ataupun terkesan terpisah dengan orang lain. Mereka 

lebih suka membuat keputusan secara terukur.  

Kebalikan dari thingking adalah feeling. Tipe ini cenderung 

subyektif, mencari harmoni dengan orang lain, serta lebih 

memperhatikan perasaan orang lain. Individu tipe ini pun cenderung 

lebih terlibat dengan orang lain baik di dalam lingkup pekerjaan, serta 

umumnya dianggap sebagai individu yang bijaksana atau manusiawi.  
 

4. Judging dan Perceiving 

Tipe judger cenderung menyukai sesuatu yang terstruktur, 

terencana, terjadual, dan hal-hal yang solutif (menyelesaikan 

permasalahan). Mereka lebih menyukai kepastian dan cenderung 

bertindak secara step-by-step. Sebab itu, tipe ini merasa yakin pada 

metodenya ketika bertindak. Sebaliknya, perceiver cenderung lebih 

fleksibel, adaptif, tentatif, dan terbuka. Mereka ini lebih spontan. 

Perceiver menghindari deadline yang serius dan bisa mengubah 

pikiran ataupun keputusannya sendiri hampir tanpa kesulitan. Tabel 

kelebihan dan kekurangan dari dimensi Jung sebagai berikut: 
 

Tabel 5. Pilihan Psikologis dan Kepemimpinan versi Stech 2010 

 

Tipe 

Pemimpin 

Kelebihan 

Pemimpin 

Kekurangan 

Kekurangan 

Thinker  Obyektif 

Rasional 

Penuntas masalah 

Kritis 

Penuntut 

Tidak sensitif 

Feeler  Empatik 

Kooperatif 

Loyal/Setia 

Tidak tegas 

Berubah-ubah 
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Ekstravert  Bersemangat 

Komunikatif 

Terbuka 

Kebanyakan 

ngomong 

Ceroboh 

Introvert Pendiam 

Reflektif 

Pemikir 

Lambat 

memutuskan 

Ragu-ragu 

Intuitor Pemikir strategis 

Berorientasi masa 

depan 

Samar-samar 

Tidak rinci 

Sensor Praktis 

Berorientasi 

tindakan 

Tidak imajinatif 

Cenderung rincian 

Judger Tegas 

Ketat pada rencana 

Kaku 

Tidak fleksibel 

Perceiver Fleksibel 

Penasaran 

Informal 

Berantakan 

Tidak fokus 

 

Kuesioner yang populer untuk mengukur keempat dimensi Jung 

tersebut adalah yang dikembangkan Myers dan Briggs yang disebut 

MBTI (Myers-Briggs Typhology Inventory).  

Kajian formal atas pendekatan psikodinamika dalam 

kepemimpinan dilakukan seorang profesor manajemen di Harvard 

University, Abraham Zaleznik (1977). Zaleznik banyak menggunakan 

data dari para pemimpin karismatik. Pada masa yang kemudian, 

Michael Maccoby mulai mengembangkan pendekatan psikodinamik, 

yang memadukan antara bidang antropologi dengan pelatihan 

psikoanalitik. Akhirnya, pada tahun 2003, Maccoby berhasil 

mengembangkan apa yang kemudian dikenal sebagai tipe pemimpin 

bercorak narsistik produktif sebagai kategori pemimpinan yang 

visioner. Pendekatan psikodinamik ini juga menganggap bahwa gaya 

kepemimpinan seseorang dipengaruhi oleh latar belakang keluarga 

dan polesan-polesan psikologis. 
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BAB III 

TIPE DAN TEORI KEPEMIMPINAN 

DALAM ORGANISASI 

 
 

Kepemimpinan adalah hal fundamental dalam kehidupan 

manusia di muka bumi ini, sebab secara fitrah, manusia terlahir untuk 

diatur dan diarahkan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya 

manusia diciptakan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. 

Sebagaimana tertera dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah yang 

menceritakan tentang qishshah (cerita) penciptaan Nabi Adam 

sebagai manusia pertama, yakni pada Ayat ke-30 sampai 35 

dijelaskan bagaimana Allah SWT memberi arahan dan mengatur Nabi 

Adam ‘alaihissalaam. Karena sebab itulah manusia hidup perlu ada 

yang mengatur dan mengarahkan agar tercapai tujuan dari penciptaan 

manusia itu sendiri. 

Sebagai seorang muslim yang telah diturunkan syariat dalam 

melakukan segala sesuatu dari segi ‘ibadah dan mu’amalah haruslah 

tak jemu dalam menggali ilmu terutama ilmu-ilmu yang terikat 

dengan akhirat. Oleh karena itulah, penting bagi seorang muslim 

untuk memiliki ilmu dasar kepemimpinan sebagai bekal dirinya untuk 

mengatur dan mengarahkan paling tidak bagi dirinya sendiri. 

Hal tersebut tertera dalam Hadits Rasulullah SAW: 
 

َثِِن َماِلٌك َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ِديَناٍر َعْن َعْبِد اللَِّه  ثَ َنا ِإْْسَاِعيُل َحدَّ َحدَّ
ُهَما عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل َأََل   م :ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعن ْ

َماُم الَِّذي َعلَ  ،ُكلُُّكْم رَاعٍ  ى النَّاِس رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه  فَاْْلِ
َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى َأْهِل بَ ْيِتِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن   ،َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ 

َواْلَمْرأَُة رَاِعَيٌة َعَلى أَْهِل بَ ْيِت َزْوِجَها َوَوَلِدِه َوِهَي َمْسُئولٌَة   ،َرِعيَِّتهِ 
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ُهمْ  َأََل   ،اِل َسيهِدِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنهُ َوَعْبُد الرَُّجِل رَاٍع َعَلى مَ  ،َعن ْ
 .َفُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ 

 

Artinya: 

“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian 

akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin, 

penguasa yang memimpin manusia dia akan dimintai 

pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, seorang lelaki 

(kepala keluarga) adalah pemimpin keluarganya dan dia 

dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan 

seorang perempuan (istri) adalah pemimpin terhadap keluarga 

rumah suaminya dan juga anak-anaknya dan dia akan dimintai 

pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, dan budak juga 

pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai 

pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian 

adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya” (HR. 
Bukhari No. 7138).48 
 

Pedoman dasar dalam kepemimpinan bagi seorang muslim 

tentulah dapat kita contoh dari pribadi mulia, utusan Allah SWT yang 

menjadi suritauladan yang baik bagi seluruh manusia dialah 

Muhammad SAW.  

Ada empat modal utama yang dapat kita petik dari suksesnya 

kepemimpinan yang dilakukan oleh Rasulullaah SAW, yaitu: shiddiq 

(jujur dalam memimpin), amanah (melaksanakan tanggungjawab), 

tabligh (menyampaikan kebenaran atau visi dan misi) dan fathanah 

(cerdas dalam menyelesaikan permasalahan); keempat hal tersebut 

terdapat dalam pribadi beliau sebagai pemimpin.    

Selanjutnya dalam bab ini, akan dipaparkan tentang definisi 

kepemimpinan, tipe serta teori-teori yang mendasarinya dalam 

organisasi.  

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Shad   Ayat 26: 
 

                                                           
48Abi al-Husanini Muslim Al-Naysabury bin Hujjaj Al-Qusyairy, Shahih 

Muslim (Berut: Dar al-Fikr, 2003), 211.  
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يَاَداُوُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِف اْْلَْرِض فَاْحُكْم بَ ْْيَ النَّاِس بِاْلَْقه َوَل 
تَ تَِّبِع اْْلََوى فَ ُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه 

 َْلُْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَا َنُسوا يَ ْوَم اْلَِْساِب 

Artinya: 

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 
(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di 

antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 

Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 

perhitungan.”49 
 

Pada Ayat Al-Qur’an di atas, dijelaskan bahwa menjadi seorang 

pemimpin bagi seorang muslim seharusnya mampu untuk mengayomi 

dan memutuskan perkara dengan adil, dan juga harus mampu menjadi 

yang terdepan dalam mengikuti syariat Allah SWT agar yang 

dipimpin dapat mencontoh dan mengikutinya. Dalam ayat tersebut, 

Allah SWT juga mengingatkan agar jangan sampai pemimpin tersesat 

dalam mengarahkan sebab imbasnya akan fatal sekali, yaitu semua 

yang dipimpinnya akan ikut tersesat. Dan tidak tertinggal Allah SWT 

mengingatkan tentang hari akhir, agar kita menyadari bahwa seluruh 

apa yang kita lakukan terutama bagi seorang pemimpin akan 

dipertanggungjawabkan kelak di hari perhitungan, sehingga dengan 

ini diharapkan kita menjadi pemimpin yang mawas dan berhati-hati 

untuk memimpin diri sendiri maupun oranglain dalam lingkup kecil 

bahkan lingkup besar.  
 

A. Kepemimpinan 
Mendengar kata ‘Kepemimpinan’ tentu kita akan berpikir 

tentang sebuah proses dalam mengatur dan mengarahkan individu 

atau kelompok. Kepemimpinan sendiri sudah ada sejak manusia 

diciptakan, sebab ia adalah sebuah naluri hidup berjamaah, yakni 

                                                           
49Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tarjamahannya 

(Bandung: Penerbit Jabal, 2009), 454. 
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akan selalu dibutuhkannya orang-orang yang memiliki kelebihan 

untuk memberi arahan bagi yang lain. 

Maka benar sekali jika kepemimpinan adalah sebuah proses 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam situasi 

yang telah dikondisikan sedemikian rupa, dalam hal ini dapat berupa 

kekuasaan, kewenangan, pengaruh atau sifat dan karakteristik dengan 

meningkatkan produktifitas dan moral kelompok.50 
 

 

 

a. Pengertian kepemimpinan dalam Islam 

Adalah perilaku yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam 

berinteraksi dengan anggota kelompoknya atau kelompok lainnya. 

Bisa disebut juga sebagai proses perilaku interaksi sosial dalam 

mengarahkan dan mempengaruhi agar menjadi pusat dan kekuatan 

kelompok.51 

Kepemimpinan dalam Islam adalah proses mengatur yang tidak 

mengenal tirani atau kekacauan. Sebab pemimpin muslim adalah 

manusia-manusia yang memiliki prinsip hidup sesuai dengan prinsip 

Islam yang murni, dan kepercayaan yang sepenuhnya diyakini. 

Menjalankan proses kepemimpinan dengan jalan musyawarah (syuro) 

untuk mengambil keputusan agar dihasilkan keputusan yang obyektif, 

adil dan tidak timpang yang dilandasi untuk mencari keridhaan Allah 

SWT. 

Rasulullaah SAW bersabda: 
 

 َأََل ُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه )ر واه البخاري(
 

Artinya :  

“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian 
akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin” (H.R. 

Bukhori).52 
 

                                                           
50Imam Suprayogo, Revormulasi Visi Pendidikan Islam (Malang: STAIN 

Press, Cet 1 1999), 161. 
51Jasim Muhammad Al-Yaasiin, Al-Qiyaadah; Al-Asaaliib Adz-dzaatiyyah 

littanmiyyat qiyaadiyyah (Mesir: Daar Al-Wafaa’ Liththoba’ah wa An-Nasyr, Cet 

1, 2000), 17. 
52Imam Al-Mundziri, Ringkasan Hadits Shahih Muslim (Jakarta: Pustaka 

Amani 2003), 709-710; dan Sunan Abi Daud, Kitab Al-Kharaj wal Imaamah, 

Hadits ke-2539. 
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Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 59 

: 
 

 

ن 
ِ
ِر ِمنُُكأ ۖ فاا َمأ ُأوِِل اْلأ ُسولا وا َأِطيُعوا الرذ ها وا نُوا َأِطيُعوا اللـذ ينا أ ما ِ اا اَّلذ َيا َأُّيه

ٍء فارُ  أ ُُتأ ِِف َشا عأ ِم تاناازا الأياوأ ِه وا ِمنُونا ِِبللـذ ن ُكنُُتأ تُؤأ
ِ
ُسوِل ا الرذ ِه وا َلا اللـذ

ِ
وُه ا ده

ُن تاأِْويًلا   سا َأحأ ٌ وا ْيأ ِِلا خا َٰ  اْلأ ِخِر ۚ ذا

Artinya :  

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan kepada para pemimpin di antara kamu. 

Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah dan RasulNya, jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu 

lebih utama dan lebih baik akibatnya.”53 
 

Pada hadits dan ayat di atas, jelas menerangkan tentang 

bagaimana menjadi seorang pemimpin bagi seorang muslim, yang 

pertama adalah bahwa ia harus memahami bahwa menjadi pemimpin 

adalah tanggung jawab berat yang akan dipertanggungjawabkan kelak 

di hari perhitungan. Kedua, semua hal dalam kepemimpinan haruslah 

sesuai dengan ketetapan Allah SWT dan RasulNya SAW.  

Oleh sebab itulah bagi pemimpin yang benar dan bertanggung 

jawab dalam menjalankan kepemimpinannya akan diganjari pahala 

yang besar.  

Rasulullaah SAW bersabda:  
 

ِف  –رضي اهلل عنهما  –قَاَل: قَاَل اْبُن َعبَّاٍس  َوَعْن ِعْكرَِمةَ 
فَ ُتْسِلُم  ،اْليَ ُهوِديَِّة َوالنَّْصَرانِيَّة َتُكوُن ََتَْت النَّْصرَاِنه أَْو اْليَ ُهوِديه 

ْسََلُم يَ ْعُلو َوََل يُ ْعَلى َعَلْيهِ  نَ ُهَما، اْْلِ  ِهَي , قَاَل: يُ َفرَُّق بَ ي ْ

Artinya :  

“Dari ‘Ikrimah ia berkata, Ibnu Abbas rodhiyallahu ‘anhumaa 
berkata tentang Yahudi dan Nasroni, (yakni) ada seorang istri 

yang bersuamikan seorang Nasroni atau Yahudi, kemudian 

                                                           
53Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tarjamahannya 

(Bandung: Penerbit Jabal, 2009), 87. 
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sang istri masuk Islam, maka Ibnu Abbas rodhiyallahu anhu 

berkata: “ceraikan ia, karena Islam tinggi dan tidak ada yang 

mampu menandinginya.” 54 
 

Hadits tersebut memotivasi orang-orang muslim untuk menjadi 

pemimpin atas yang lainnya di muka bumi ini, sebab agama Islam itu 

tinggi dan mulia sehingga tidak ada yang pantas untuk 

membawahinya.  

Dalam Surat Al-Furqan Ayat 74 Allah SWT berfirman yang 

mana menyertakan doa di ayat tersebut bagi orang-orang beriman: 

 

ِجَنا َوُذرهيََِّٰتَنا قُ رََّة َأْعُْيٍ َوٱْجَعْلَنا  َوٱلَِّذيَن يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزوََٰ
 لِْلُمتَِّقَْي ِإَماًما

Artinya: 

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, 

anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan 

kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam 

(pemimpin) bagi orang-orang yang bertakwa.”55  
 

Ayat tersebut senada dengan bunyi ayat yang tertera pada Al-

Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 30: 

 

ِئَكِة ِإِّنه َجاِعٌل ِِف ٱْْلَْرِض َخِليَفًة  قَاُلوا  َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَملََٰ
َماَء َوََنُْن ُنَسبهُح  َأََتَْعُل ِفيَها َمن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك ٱلده

ُس َلكَ   قَاَل ِإِّنه أَْعَلُم َما ََل تَ ْعَلُمونَ  ِِبَْمِدَك َونُ َقده
 

Artinya : 

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 

                                                           
54Abdullah Muhammad Al-Ju’fi ibn Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari 

(Damaskus: Daar Ibn Katsir, 1993), 213. 
55Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tarjamahannya 

(Bandung: Penerbit Jabal, 2009), 366. 
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menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui".56 
 

Pada ayat tersebut dijelaskan dengan gamblang tentang tujuan 

Allah SWT dalam menciptakan manusia yaitu untuk menjadi khalifah 

(pemimpin) yang mengurus dan memakmurkan bumi Allah SWT. 

Menurut H. Hadari Nawawi kepemimpinan adalah upaya untuk 

mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi 

kenyataan. Tugas dan tanggungjawab seorang pemimpin adalah 

menggerakkan dan mengarahkan, menuntun, memberi motivasi serta 

mendorong orang yang dipimpin untuk berbuat sesuatu guna 

mencapai tujuan.57 

Ciri-ciri pemimpin dalam Islam adalah sebagai berikut: 

1. Sifat Wala’ pemimpin kepada Allah SWT dan bawahannya. 

2. Visi yang diemban seorang pemimpin dalam memimpin adalah 

cerminan dari sebuah tujuan besar Islam (rahmatan lil ‘aalamiin). 

3. Berpegang teguh pada ajaran Islam dan berprilaku Islami.  

4. Memahami dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.58  
 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Hajj Ayat 41 

sebagai berikut:  

 

نَّاُهْم ِف اْْلَْرِض أَقَاُموا الصَََّلَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة َوأََمُروا  الَِّذيَن ِإْن َمكَّ
 بِاْلَمْعُروِف َونَ َهْوا َعِن اْلُمْنَكرِ 

 

Artinya: 

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan 

mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, 

                                                           
56Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tarjamahannya 

(Bandung: Penerbit Jabal, 2009), 6. 
57H. Hadari Nawawi, Kepemipinan Menurut Islam (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2001), 17. 
58 Hisyam Yahya Thalib, Dalil At-Tadriib Al-Qiyaadii (Virginia: Al-Ma’had 

Al-‘Aalimii lil fikri Al-Islaamii, Cet. 2, 1995), 53-55. 
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menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah 

dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali 

segala urusan.”59  
 

Jadi, hakekat seorang pemimpin seperti yang terdapat dalam 

hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallaahu ‘anhu:  

 ُد اْلَقْوِم َخاِدُمُهمْ َسيه 

 

Artinya : 

“Ketua suatu kaum adalah pelayan mereka” (H.R Muslim).60 
 

Kepemimpinan menurut definisi Ordway Tead adalah: 

"Aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi orang, dan 

membuat mereka berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang ingin 

mereka capai,"61 pada definisi lain dijelaskan bahwa kepemimpinan 

adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku anggota kelompok, 

mengoordinasikan upaya mereka, dan membimbing mereka untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan.62 

Menurut Young, seperti yang dikutip Kartono (2003), 

pengertian Kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang didasari atas 

kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang 

lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh 

kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi 

yang khusus.63  

Dilihat dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan dalam pandangan Barat pada dasarnya memiliki 

prinsip yang hampir sama dengan kepemimpinan dalam pandangan 

Islam, hanya saja kepemimpinan dalam Islam memiliki pondasi 

sangat kuat sebab pertanggungjawaban akan kepemimpinan tersebut 
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bukan hanya di dunia saja namun pertanggungjawaban yang hakiki 

yaitu di akhirat kelak. 

 

B. Tipe-tipe Kepemimpinan 

Sejalan dengan tugas dan kewajiban yang dijalankan seorang 

pemimpin maka sudah tentu tiap-tiap pemimpin memiliki tipe 

kepemimpinan yang berbeda-beda, hal tersebut dilatarbelakangi oleh 

beberapa faktor, antara lain; lingkungan hidup, pengalaman dan 

kepribadian dari pemimpin itu sendiri. 

Pada bab ini, akan dibahas beberapa tipe kepemimpinan yang 

masyhur dan dikaitkan dengan tipe kepemimpinan dalam sejarah 

Islam. 

 

1.  Tipe  Kepemimpinan Menurut para Ahli Manajemen Modern 

Di dalam In the Republic, Plato, sebagaimana yang dikutip oleh 

Varney (1997), menjelaskan tiga tipe kepemimpinan : 

a. Tipe filosofis: memimpin dengan penalaran dan kebijaksanaan. 

b. Tipe militeris: memimpin dengan ketegasan dan keadilan. 

c. Tipe benefit: memimpin dengan mencari keuntungan untuk 

kelompok yang dipimpinnya atau untuk dirinya.64 

Berbeda dengan Conway, juga yang dikutip oleh Varney 

(1997), membagi tipe kepemimpinan dari cara pemimpin 

mempengaruhi pengikutnya: 

1) Crowd-Compller, menyuguhkan ide-ide yang fantastis sehingga 

para pengikut menjadi semangat.  

2) Crowd-Exponent, mengambil hati pengikut dengan memenuhi 

semua kebutuhan pengikutnya. 

3) Crowd-Representative, memiliki kharisma sehingga mendengar 

suaranya saja para pengikut dapat terhipnotis.65 
 

Hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin akan 

membentuk pola kepemimpinan, pola kepemimpinan inilah yang 

akan menjadi tipe kepemimpinan seorang pemimpin. Berdasarkan 

teori Aliran Behaviorisme, titik perhatian kepemimpinan adalah pada 

kegiatan kelompok, interaksi dan kepuasan anggota. Teori ini 
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Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts, 1997), 124. 
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sebenarnya mengarah pada bentuk organisasi yang formal, atas dasar 

inilah maka timbul beberapa tipe kepemimpinan, sebagai berikut:  

a) Kharismatik 

Kepemimpinan karismatik disebutkan oleh Max Weber sebagai 

suatu anugrah berupa kualitas yang luar biasa, karisma inilah yang 

bisa membuat mereka (seorang pemimpin) mampu memberikan 

motivasi-motivasi kepada para pengikut mereka sehingga dapat 

mencapai kinerja yang maksimal. 

b) Paternalistis  

Kepemimpinan paternalistik lebih diidentikkan dengan 

kepemimpinan yang kebapakan dengan sifat-sifat sebagai berikut: 

(1) menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak/belum 

dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan, (2) bersikap 

terlalu melindungi, (3) jarang memberikan kesempatan bawahan 

untuk berinisiatif maupun mengambil keputusan sendiri (4) tidak 

memberikan kesempatan bawahan mengembangkan imajinasi 

kreativitas, (6) selalu bersikap maha tahu dan maha benar. 

Sedangkan tipe kepemimpinan maternalistik tidak jauh beda 

dengan paternalistik, selain terdapat sikap over-protective atau 

terlalu melindungi dan disertai kasih sayang yang berlebihan. 

c) Populistis 

Kepemimpinan populis berpegang teguh pada nilai-nilai 

masyarakat yang tradisonal, tidak mempercayai dukungan 

kekuatan serta bantuan hutang luar negeri. Kepemimpinan jenis 

ini mengutamakan penghidupan kembali sikap nasionalisme. 

Peter Worsly dalam bukunya “The Third World” mendefinisikan 
kepemimpinan populistis sebagai kepemimpinan yang dapat 

membangunkan solideritas rakyat, seperti misalnya Soekarno 

dengan idiologi Marhaenismenya yang menekankan masalah 

kesatuan nasional, nasionalisme, dan sikap yang berhati-hati 

terhadap kolonialisme dan penindasan pengisapan, serta 

penguasaan oleh kekuatan asing. Pemimpin dan kepemimpinan 

populistis berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang 

tradisional Juga kurang mempercayai dukungan kekuatan serta 

bantuan luar negeri (asing). 

d) Militeristis 

Tipe kepemimpinan militeristis adalah tipe pemimpin yang 

memiliki disiplin tinggi, dan biasanya menyukai hal-hal yang 

formal. Menerapkan sistem komando dalam menggerakkan 
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bawahannya untuk melakukan perintah. Menggunakan pangkat 

dan jabatan dalam mempengaruhi bawahan untuk bertindak. 

Kelebihan pemimpin militeristis adalah tegas dan tidak memiliki 

keraguan dalam bertindak dan mengambil keputusan, sehingga 

bawahan akan memiliki disiplin yang tinggi, dan akan merasa 

aman dan terlindungi. Namun demikian, kepemimpinan militeristis 

juga banyak kelemahannya diantaranya suasana cenderung kaku 

karena lingkungan yang formal, pemimpin sukar dalam menerima 

kritikan dan saran dari bawahan, dan bawahan akan merasa 

tertekan dan tidak nyaman karena banyak aturan dan sifat keras 

dari pemimpin. 

e) Otokratis  

Kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan yang 

berpusat pada satu orang, yaitu bos. Dalam tipe kepemimpinan ini, 

pemimpin memegang semua kewenangan dan tanggung jawab atas 

perusahaan dan bawahannya. Sebagai pemimpin otokratis biasanya 

selalu mengambil keputusan sendiri tanpa berkonsultasi dengan 

bawahannya. Pemimpin jenis ini juga memiliki ambisi kuat dan 

ketika berkomunikasi dengan bawahannya selalu mengharapkan 

pelaksanaan yang cepat dan tanggap. Jarang ada/ tidak ada sama 

sekali fleksibilitas, karena dalam jenis kepemimpinan ini semua 

kebijakan berasal dari seorang pemimpin otokratis. Saat ini 

kedengarannya sulit untuk mengharapkan situasi yang mendukung 

kepemimpinan otokratis, namun Donald Trump (Trump 

Organization) dan Albert J Dunlap (Sunbeam Corporation) adalah 

beberapa contoh pemimpin dan perusahaan yang menjalankan 

jenis kepemimpinan ini. 

f)  Leissez-Faire 

Gaya kepemimpinan laissez-faire selalu memberikan kewenangan 

kepada bawahan. Kepemimpinan Laissez-faire memberikan sikap 

permisif yang mengizinkan bawahan memilih cara kerja sesuai 

dengan apa yang mereka kehendaki agar merasa nyaman dan 

menghasil-kan output yang sesuai dengan tujuan organisasi. 

Pemimpin disini tidak banyak melakukan intervensi karena 

intervensi bisa sangat menggangu karyawan yang telah dewasa 

untuk menjalankan tugasnya. Menurut berbagai penelitian, 

kepemimpinan laissez-faire adalah gaya manajemen yang paling 

efektif dan memuaskan. Banyak organisasi yang mencapai 

tujuannya secara konsisten menggunakan kepemimpinan ini. 
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g) Administrative 

Jika melihat tipe kepemimpinan administrative ini, bisa disebutkan 

bahwa tipe tersebut cukup kaku dan konservatif. Jadi, sangat 

kekurangan inovasi sehingga hanya mengikuti bagaimana 

administrasi yang berlaku saja. Biasanya gaya yang seperti ini 

adalah gaya yang muncul ketika seseorang takut mengambil 

resiko. Sehingga segalanya disesuaikan dengan administrasi tanpa 

berfikir untuk menumbuhkan inovasi baru. 

h) Demokratis 

Tipe kepemimpinan demokratis merupakan  gaya pemimpin                                                 

yang mempunyai tipe dimana pemimpin suatu organisasi maupun 

kelompok menerima pendapat atau saran dari setiap anggotanya 

untuk menentukan suatu keputusan bersama dalam organisasi demi 

mencapai suatu tujuan. Berbeda dari tipe kepemimpinan yang 

berpusat pada pemimpin, dalam hal ini tipe kepemimpinan 

demokratis lebih menekankan pada bagaimana merangkul yang 

lain agar bisa mencapai tujuan yang sama. Tipe yang seperti ini 

biasa disebut juga dengan gaya kepemimpinan partisipatif.66 
 

2. Tipe Kepemimpinan Menurut Ajaran Islam 

Sebelum membahas tipe kepemimpinan menurut ajaran Islam 

perlu diketahui dasar-dasar kepemimpinan dari Al-Qur’an dan 

Hadits:67 

1. Musyawarah 

Di dalam Al-Qur’an jelas diterangkan tentang pentingnya bagi 

seorang pemimpin untuk melaksanakan musyawarah bersama orang 

yang berilmu dan yang mampu menyampaikan permasalahan dan 

memberikan solusi dari permasalahan tersebut. 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Asy-syura Ayat 

38: 
 

نَ ُهْم َوِمَّا  ْم َوأَقَاُموا الصَََّلَة َوأَمْ ُرُهْم ُشوَرى بَ ي ْ َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِرِّبِه
 َرَزقْ َناُهْم يُ ْنِفُقونَ 
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Artinya : 

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka 

menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 

mereka.”68  
 

2. Adil 

Dan kepemimpinan Islam memandang penting bagi pemimpin 

untuk memperlakukan orang lain secara adil, tanpa melihat jenis 

kelamin, warna, atau asal mereka. 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 58: 

ِإنَّ ٱللََّه يَأُمرُُكم َأن تُ َؤدُّوا ٱَْلَم َٰنَ َِٰت ِإَلَٰٰۤ َأهِلَها َوِإَذا َحَكمُتم َبَْي 
ا يَِعُظُكم بِهِ  ِإنَّ ٱللََّه َكاَن  ۦٱلنَّاِس َأن ََتُكُموا بِٱلَعدِل ِإنَّ ٱللََّه نِِعمَّ

يع  ا َبِصریاْسَِ

Artinya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”69 
 

3. Kebebasan Berpikir 

Pemimpin muslim harus memberikan bawahan dan pengikutnya 

suasana yang kondusif untuk kritik konstruktif, karena setiap anggota 

memiliki hak untuk mengekspresikan pandangan mereka. Khalifah 

Umar bin Al-Khattab menganggap ini penting, sebagai contoh saat 

beliau radhiyallaahu ‘anhu sedang berbicara di depan khalayak 

umum memberi fatwa tentang mahar, tiba-tiba seorang wanita tua 

menginterupsinya. Dan dengan tenang beliau mengakui kesalahan 

fatwanya dan memuji wanita tua tersebut.  
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Dalam agama Islam sendiri yang patut untuk dijadikan contoh 

dalam segala hal adalah Rasulullaah SAW, begitupun dalam hal 

kepemimpinan. Sebab beliau SAW adalah qudwatun hasanah. Maka 

tipe kepemimpinan beliau SAW harus juga kita tiru terapkan dalam 

era saat ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzab 

Ayat 21: 
 

 

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اللََّه 
 َواْليَ ْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثریًا

Artinya : 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah.”70  
 

Tipe kepemimpinan Rasulullaah SAW jika dijabarkan akan 

membutuhkan satu judul pembahasan, maka dalam bab ini dipetik 

dari satu ayat yang ada dalam Al-Qur’an Surat Ali  ‘Imran Ayat 159: 

َن ٱللَِّه لِنَت َْلُم َوَلو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ ٱلَقلِب  فَِبَما َرمحَة مه
لَٱنَفضُّوا ِمن َحوِلَك فَٱعُف َعنُهم َوٱسَتغِفر َْلُم َوَشاِورُهم ِفی 

ِلْيَ  تَ وَكه
ُ

بُّ ٱمل ل َعَلى ٱللَِّه ِإنَّ ٱللََّه ُیُِ  ٱَْلمِر فَِإَذا َعَزمَت فَ تَ وَكَّ

Artinya : 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 
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tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”71 
 

Pada ayat tersebut di atas, dapat disimpulkan wahyu Allah 

tentang kepemimpinan Rasulullah SAW bahwa:72 

1. Kelembutan hati dan ucapan Rasulullaah SAW 

2. Tidak ada kekerasan/kekasaran  

3. Memaafkan bawahan  

4. Membimbing dan merngarahkan 

5. Memberi contoh kebaikan dalam segala hal.  

 

C. Teori-teori Kepemimpinan 

Teori kepemimpinan adalah suatu bentuk penggeneralisasian 

perilaku pemimpin dan konsep kepemimpinannya, dengan 

menonjolkan latar belakang historis, sebab kepemimpinan, syarat 

pemimpin, tugas pokok, fungsi serta etika kepemimpinan.73  

Dapat disimpulkan bahwa teori kepemimpinan adalah bentuk 

usaha untuk memberikan penjelasan dan interpretasi mengenai 

pemimpin dan kepemimpinan. 
  

1. Macam-macam Teori Kepemimpinan 

Teori munculnya seorang pemimpin ada tiga teori : 

a. Teori Genetis 

Teori genetis mencetuskan ungkapan “leaders are born and not 

made” Pemimpin itu dilahirkan bukan diciptakan. Teori ini 

menjelaskan bahwa seorang pemimpin adalah orang yang telah 

memiliki bakat memimpin sejak dilahirkan dalam arti lain dia 

ditakdirkan untuk menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi 

apapun.  

Seseorang dapat menjadi pemimpin sejak ia lahir, bahkan sejak 

dalam kandungan ia ditakdirkan menjadi pemimpin. Contohnya: 

kaum bangsawan abdi dalem Yogyakarta, yang dapat menjadi sultan 

adalah keturunan sultan saja. Jika menurut pandangan Islam, teori 
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genetis ini tidak sepenuhnya benar, karena dalam Al-Qur’an Surat 

An-Nahl Ayat 78: 
 

ِتُكْم ََل تَ ْعَلُموَن َشْي  هََٰ ن بُُطوِن أُمَّ ا َوَجَعَل َلُكُم ئَوٱللَُّه َأْخَرَجُكم مه
َر َوٱْْلَفْ  ْمَع َوٱْْلَْبصََٰ  َدَة  َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ئِ ٱلسَّ

 

Artinya : 

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 
keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.”74  
 

b. Teori Sosial 

Bertolak belakang dari teori pertama, teori sosial adalah teori 

yang mencetuskan ungkapan “leaders are made and not born” 
Pemimpin itu diciptakan bukan dilahirkan. Teori ini mengungkapkan 

bahwa pemimpin itu disiapkan dididik dan dibentuk melalui pelatihan 

dan tidak begitu saja dilahirkan. Setiap orang bisa menjadi pemimpin 

melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh 

keinginan sendiri. 

Teori ini lebih mengenal dalam ajaran Islam, karena seorang 

anak yang dilahirkan itu akan dibentuk oleh lingkungan keluarga 

yang pertama dan kemudian lingkungan tempat ia hidup. Rasulullah 

SAW bersabda : 
 
 

َعْنُه ِلَسانُُه، فَأَبَ َواُه يُ َهوهَدانِِه يُ ْعِرَب  ْوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة، َحتَّ َمْوُلْوٍد ي ُ  ُكلُّ 
َسانِهِ  َرانِِه أَْو ُُيَجه  َأْو يُ َنصه

Artinya: 

“Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah hingga ia fasih 
(berbicara). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya 

Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”75 
 

c. Teori Ekologis 

                                                           
74Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tarjamahannya 

(Bandung: Penerbit Jabal, 2009), 275. 
75Abi Abdullah Muhammad Al-Quzwainy Ibn Yazid, Sunan Ibnu Majah 

(Riyadh: Maktabah Al-Maarif, 1417 H), 132. 
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Teori ekologis mengakui kedua teori sebelumnya, artinya 

bahwa seseorang hanya akan menjadi pemimpin yang baik apabila 

pada waktu lahir telah memiliki bakat kepemimpinan dan bakat 

tersebut dikembangkan melalui proses pendidikan yang teratur dan 

pengalaman-pengalaman untuk mengembangkan bakat 

kepemimpinan yang telah dimiliki. 

Semua teori di atas, dapat digunakan tergantung apada situasi 

dan kondisi yang ada, seseorang yang ‘ditakdirkan’ menjadi seorang 
pemimpin pun jika tidak mengembangkan kemampuan memimpinnya 

tidak akan mampu memimpin dengan baik, dan semua bakat 

memimpin tidak akan ada gunanya apabila tidak diberi kesempatan 

untuk memimpin. Menurut Ordway Tead, sebab muculnya pemimpin 

adalah: (1) Membentuk diri sendiri, (2) Dipilih oleh golongan, dan (3) 

Ditunjuk oleh atasan.76 

 

 

 

 

  

                                                           
76 Ordway Tead, the People’s Part in Peace…., 64. 
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BAB IV 

FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEPEMIMPINAN 

 
 

Pedoman dasar dalam kepimimpinan bagi seorang muslim 

tentulah dapat mengambil contoh dari pribadi mulia, utusan Allah 

SWT yang menjadi suritauladan yang baik bagi seluruh manusia 

dialah Muhammad SAW. Ada empat modal utama yang dapat kita 

petik dari suksesnya kepemimpinan yang dilakukan oleh Muhammad 

SAW, yaitu: shiddiq (jujur dalam memimpin), amanah 

(melaksanakan tanggungjawab), tabligh (menyampaikan kebenaran 

atau visi dan misi) dan fathanah (cerdas dalam menyelesaikan 

permasalahan), keempat hal tersebut terdapat dalam pribadi beliau 

sebagai pemimpin.   

Dalam melaksanakan tugas kepemimpinan mempengaruhi 

orang atau kelompok menuju tujuan tertentu, pemimpin, dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu berasal dari diri kita sendiri, 

pandangan kita terhadap manusia, keadaan kelompok dan situasi 

waktu kepemimpinan kita laksanakan. Orang yang memandang 

kepemimpinan sebagai status dan hak untuk mendapatkan fasilitas, 

uang, barang, jelas akan menunjukkan praktek kepemimpinan yang 

tidak sama dengan orang yang mengartikan kepemimpinan sebagai 

pelayanan kesejahteraan orang yang dipimpinnya. 

Kepemimpinan kata dasarnya adalah pemimpin yang berarti: 1) 

orang yang memimpin, 2) petunjuk: buku petunjuk atau pedoman. 

Sedangkan dalam istilah Islam pemimpin dikonotasikan dengan kata 

khalifah, amir atau imamah. Khalifah adalah pengganti yaitu 

seseorang yang menggantikan tempat orang lain yang lain dalam 

beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata 

khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi "titel atau 

gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat Muslim sebagai gelar 

yang berlabel agama." Imamah berarti yang menjadi pemimpin, yang 

menjadi suri teladan atau contoh yang harus diikuti atau yang 

mendahului dan Amir mempunyai arti pemimpin (Qaid Zaim) dan 



70 

 

dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang memerintah, 

komandan, kepala dan raja.77 

Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang 

untuk memengaruhi orang lain agar bekerja sama sesuai dengan 

rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan 

demikian, kepemimpinan memegang peranan penting dalam 

manajemen, bahkan kepemimpinan merupakan sebuah inti dari 

manajemen. Kepemimpinan berasal dari kata “pimpin” yang memuat 
dua hal pokok, yaitu pemimpin sebagai subjek, dan yang dipimpin 

sebagai objek. Kata “pimpin” mengandung pengertian mengarahkan, 
membina atau mengatur, menuntun dan menunjukkan ataupun 

memengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggungjawab, baik secara 

fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang 

dipimpin.  

Menurut Stephen P Robbins mengatakan bahwa kepemimpinan 

adalah kemampuan memengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian 

tujuan. Pendapat ini memandang semua anggota kelompok atau 

organisasi sebagai satu kesatuan, sehingga kepemimpinan diberi 

makna sebagai kemampuan memengaruhi semua anggota kelompok 

atau organisasi agar bersedia melakukan kegiatan/bekerja untuk 

mencapai tujuan kelompok atau organisasi.78  

Veithzal, sebagaimana dikutip Rivai (2006), mengatakan: 

“kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi, memberi 
inspirasi dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan”. Kepemimpinan adalah proses 
pengarahan dan memengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas 

anggota kelompok.79 

 

A. Faktor Internal dan Eksternal yang  mempengaruhi 

Kepemimpinan 

Dalam melaksanakan tugas kepemimpinan mempengaruhi 

orang atau kelompok menuju tujuan tertentu, seorang pemimpin, 

                                                           
77Hadari H. Nawawi, Kepemipinan Menurut Islam (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2001), 65. 
78Robbins, Stephen P. 2002. Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi. 

Jakarta: Penerbit Arcan. 
79Muhammad Rivai dan Muhammad Fadhli, Manajemen Organisasi 

(Bandung: Cita Pustaka, 2013), 3. 
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dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepemimpinan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Kemampuan Personal 

Pengertian kemampuan personal adalah kombinasi antara 

potensi sejak pemimpin dilahirkan ke dunia sebagai manusia dan 

faktor pendidikan yang ia dapatkan. Jika seseorang lahir dengan 

kemampuan dasar kepemimpinan, ia akan lebih hebat jika 

mendapatkan perlakuan edukatif dari lingkungan, jika tidak, ia 

hanya akan menjadi pemimpin yang biasa dan standar. Sebaliknya 

jika manusia lahir tidak dengan potensi kepemimpinan namun 

mendapatkan perlakuan edukatif dari lingkunganya akan menjadi 

pemimpin dengan kemampuan yang standar pula. Dengan 

demikian antara potensi bawaan dan perlakuan edukatif 

lingkungan adalah dua hal tidak terpisahkan yang sangat 

menentukan hebatnya seorang pemimpin. 
 

2. Faktor Jabatan 

Pengertian jabatan adalah struktur kekuasaan yang pemimpin 

duduki. Jabatan tidak dapat dihindari terlebih dalam kehidupan 

modern saat ini, semuanya seakan terstrukturifikasi. Dua orang 

mempunyai kemampuan kepemimpinan yang sama tetapi satu 

mempunyai jabatan dan yang lain tidak maka akan kalah 

pengaruh. sama-sama mempunyai jabatan tetapi tingkatannya tidak 

sama maka akan mempunya pengarauh yang berbeda. 
 

3. Faktor Situasi dan Kondisi 

Pengertian situasi adalah kondisi yang melingkupi perilaku 

kepemimpinan. Disaat situasi tidak menentu dan kacau akan lebih 

efektif jika hadir seorang pemimpin yang karismatik. Jika 

kebutuhan organisasi adalah sulit untuk maju karena anggota 

organisasi yang tidak berkepribadian progresif maka perlu 

pemimpin transformasional. Jika identitas yang akan dicitrakan 

organisasi adalah religiutas maka kehadiran pemimpin yang 

mempunyai kemampuan kepemimpinan spritual adalah hal yang 

sangat signifikan. Begitulah situasi berbicara, ia juga memilah dan 

memilih kemampuan para pemimpin, apakah ia hadir disaat yang 

tepat atau tidak. 

Faktor-faktor seorang pemimpin dapat mempengaruhi 

kepemimpinan yang ia miliki dapat dilihat dari kemampuan 

personal, kemampuan ini berasal dari apa yang telah ia miliki sejak 
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lahir dan terus berkembang dengan adanya pola pendidikan 

kepemimpinan yang didapatkan di lingkungannya. Setelah itu 

dapat dilihat dari jabatan dimana pada faktor ini walaupun 

seseorang memiliki kemampuan yang baik namun jika ia tidak 

memiliki jabatan yang baik pula maka kemampuannya dalam 

kepemimpinan pun terbatas. Dan yang terakhir adalah situasi dan 

kondisi yang dapat mempengaruhi kepemimpinan dimana seorang 

pemimpin harus bisa menempatkan gaya kepemimpinannya 

berdasarkan situasi yang ada di lingkungannya supaya tujuan 

dalam berorganisasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai seperti 

yang diinginkan.80 
 

Berikut ini disajikan faktor-faktor utama dalam kepemimpinan 

menurut Sudarwan mengutip dari Gary Yukl (1994), adalah sebagai 

berikut:  
 

1. Pemimpin  

Pemimpin harus memiliki pemahaman yang jujur mengenai 

siapa dirinya sendiri. Kesuksesan seorang pemimpin sejati berasal 

dari pengakuan pengikut atau masyarakat, oleh karena itu untuk 

menjadi sukses, seorang pemimpin harus meyakinkan pengikutnya 

dan dia harus mampu menampilkan sosok yang layak untuk 

diikuti.  
 

2. Pengikut  

Berbeda pengikut, berbeda pula karakternya. Dengan 

demikian, pengikut yang berbeda memerlukan gaya kepemimpinan 

yang berbeda pula. Karenanya, seorang pemimpin harus mengenali 

orang-orang yang dipimpin atau pengikutnya. Pemimpin harus 

“turun ke bawah” untuk mengetahui atribut bawahannya, seperti; 

menemui, mengetahui, dan mengajak untuk melakukan sesuatu.  
 

3. Situasi  

Kepemimpinan tidak berada pada situasi yang kosong. Dia 

selalu berada dalam suatu situasi, meski hampir semua situasi 

berbeda. Apa yang efektif dilakukan oleh pemimpin dalam satu 

situasi tidak akan selalu efektif dalam situasi yang lain. Pimpinan 

harus menggunakan pertimbangan untuk memutuskan tindakan 

                                                           
80Hendiyat Soetopo dan Waty Soemanto, Kepemimpinan dan Supervisi 

Pendidikan (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 57. 
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terbaik seperti apa dan gaya kepemimpinan macam apa yang 

diperlukan untuk setiap situasi. Di sinilah esensi seorang 

pemimpin memerlukan kecerdasan edversitas, yaitu kemampuan 

diri untuk cepat keluar dari situasi sulit dengan tindakan yang 

benar atau beresiko kecil.  
 

4. Komunikasi  

Pemimpin yang baik adalah komunikator yang handal. 

Sebagian besar waktu yang terpakai untuk kerja kepemimpinan 

adalah berkomunikasi, baik internal maupun eksternal. Aktivitas 

pemimpin dilakukan melalui komunikasi dua arah, baik secara 

verbal maupun nonverbal. Cara pemimpin berkomunikasi sangat 

menentukan apakah hal itu akan membangun atau merusak 

hubungan antarsesama mereka.81 

 

B. Teori Kelahiran Pemimpin 

Para ahli teori kepemimpinan telah mengemukakan beberapa 

teori tentang timbulnya seorang pemimpin. Dalam hal ini terdapat 

tiga teori yang menonjol menurut Sutarto (1989), yaitu: 
 

1. Teori Genetik 

Penganut teori ini berpendapat bahwa leaders are born and 

not made “pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk.” 

Pandangan teori ini bahwa seseorang akan menjadi pemimpin 

karena “keturunan” atau ia telah dilahirkan dengan “membawa 
bakat” kepemimpinan. Teori keturunan ini, dapat saja terjadi, 
karena seseorang dilahirkan telah “memiliki potensi” termasuk 
“memiliki potensi atau bakat” untuk memimpin dan inilah yang 

disebut dengan faktor “dasar”. Dalam realitas, teori keturunan ini 
biasanya dapat terjadi di kalangan bangsawan atau keturunan raja-

raja, karena orang tuanya menjadi raja maka seorang anak yang 

lahir dalam keturunan tersebut akan diangkat menjadi raja. 
 

 

2. Teori Sosial 

Penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang yang menjadi 

pemimpin dibentuk dan bukan dilahirkan “leaders are made and 

                                                           
81Gary Yukl, Kepemimpinan dalam Organisasi (Leadership in 

Organization), Edisi Bahasa Indonesia (Jakarta: Universitas Katholik Indonesia 

Press., 1994), 132. 
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not born.” Penganut teori berkeyakinan bahwa semua orang itu 

sama dan mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Tiap 

orang mempunyai potensi atau bakat untuk menjadi pemimpin, 

hanya saja faktor lingkungan atau faktor pendukung yang 

mengakibatkan potensi tersebut teraktualkan atau tersalurkan 

dengan baik dan inilah yang disebut dengan faktor “ajar” atau 
“latihan.” Pandangan penganut teori ini, bahwa setiap orang dapat 

dididik, diajar, dan dilatih untuk menjadi pemimpin.  Intinya, 

bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin, 

meskipun dia bukan merupakan atau berasal dari keturunan dari 

seorang pemimpin atau seorang raja, asalkan dapat dididik, diajar 

dan dilatih untuk menjadi pemimpin. 
 

3. Teori Ekologik 

Penganut teori ini berpendapat bahwa, seseorang akan 

menjadi pemimpin yang baik “manakala dilahirkan” telah 
memiliki bakat kepemimpinan. Kemudian bakat tersebut 

dikembangkan melalui pendidikan, latihan, dan pengalaman-

pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih 

lanjut bakat-bakat yang telah dimiliki. 

Jadi, inti dari teori ini yaitu seseorang yang akan menjadi 

pemimpin merupakan perpaduan antara faktor keturunan, bakat 

dan lingkungan, yaitu faktor pendidikan, latihan dan pengalaman-

pengalaman yang memungkinkan bakat tersebut  dapat 

teraktualisasikan dengan baik.82  

Selain ketiga teori tersebut, muncul pula teori keempat yaitu 

Teori Kontingensi atau Teori Tiga Dimensi.  Penganut teori ini 

berpendapat bahwa, ada tiga faktor yang turut berperan dalam 

proses perkembangan seseorang menjadi pemimpin atau tidak, 

yaitu: 
 

a. Bakat kepemimpinan yang dimilikinya. 

b. Pengalaman pendidikan, latihan kepemimpinan yang pernah 

diperolehnya. 

                                                           
82Sutarto, Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 1989), 94. 
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c. Kegiatan sendiri untuk mengembangkan bakat kepemimpinan 

tersebut.83 
 

Teori ini disebut dengan teori serba kemungkinan dan bukan 

sesuatu yang pasti, artinya seseorang dapat menjadi pemimpin jika 

memiliki bakat, lingkungan yang membentuknya, kesempatan dan 

kepribadian, motivasi dan minat yang memungkinkan untuk 

menjadi pemimpin. Menurut Varney, bahwa timbulnya seorang 

pemimpin, karana: (1) Membentuk diri sendiri (self constituded 

leader, self mademan, born leader), (2) Dipilih oleh golongan, 

artinya ia menjadi pemimpin karena jasa-jasanya, karena 

kecakapannya, keberaniannya dan sebagainya terhadap organisasi, 

(3) Ditunjuk dari atas, artinya ia menjadi pemimpin karena 

dipercaya dan disetujui oleh pihak atasannya.84  

 

C. Gaya Kepemimpinan 

Tipe kepemimpinan dapat diartikan sebagai bentuk atau pola 

atau jenis kepemimpinan, yang di dalamnya diimplementasikan satu 

atau lebih perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. 

Sedangkan Gaya Kepemimpinan diartikan sebagai perilaku atau cara 

yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi 

pikiran, perasaan, sikap dan perilaku para anggota organisasi atau 

bawahannya. 

Gaya kepemimpinan, mengandung pengertian sebagai suatu 

perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut 

kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya 

suatu pola atau bentuk tertentu. Menurut Rivai dan Mulyadi (2011), 

gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan 

pimpinan untuk memengaruhi bawahan agar sasaran organisasi 

tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah 

pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh 

pemimpin.85 

                                                           
83W. Winardi, Peran Pemimpin Membangun Budaya Perusahaan, Corporate 

Culture Challenge to Excellence. Editor Djokosantoso Moeljono & Steve 

Sudjatmiko (Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputido, 2007), 107. 
84Glenn H. Varney, Organization Development for Managers (Addison-

Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts, 1997), 135. 
85Veitzal Rivai dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 64. 
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Flippo sebagaimana dikuti oleh Burhanuddin (1994), 

mendefinisikan gaya kepemimpinan sebagai suatu pola perilaku yang 

dirancang untuk memadukan kepentingan-kepentingan organisasi dan 

personalia guna mengejar beberapa sasaran.86 Sehubungan dengan itu 

Amrullah (2010), mendefinisikan bahwa gaya kepemimpinan adalah 

pola tingkah laku yang ditunjukkan seseorang pada saat ia mencoba 

memengaruhi orang lain. Gaya kepemimpinan menggambarkan 

kombinasi yang konsisten dari falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap 

yang mendasari perilaku seseorang. Gaya kepemimpinan 

menunjukkan secara langsung maupun tidak langsung, tentang 

keyakinan seorang pemimpin terhadap kemampuan bawahannya. 

Artinya, gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai 

hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering 

diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba memengaruhi 

kinerja bawahannya.87 

 

1. Macam-macam Gaya Kepemimpinan  

Menurut Rivai dan Mulyadi (2011), ada tiga macam gaya 

kepemimpinan yang memengaruhi bawahan agar sasaran 

organisasi tercapai, yaitu:  

a. Gaya Kepemimpinan Otoriter  

Kepemimpinan otoriter disebut juga kepemimpinan 

direktif atau diktator. Pemimpin memberikan instruksi kepada 

bawahan, menjelaskan apa yang harus dikerjakan, selanjutnya 

karyawan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang 

diperintahkan oleh atasan. Gaya kepemimpinan ini 

menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai 

keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga 

kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi.  

b. Gaya Kepemimpinan Demokratis  

Gaya kepemimpinan ini ditandai oleh adanya suatu 

struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan 

pengambilan keputusan yang kooperatif. Dalam gaya 

kepemimpinan ini, ada kerjasama antara atasan dengan 

                                                           
86Burhanuddin, Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan 

Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 96. 
87Mohammad Karim Amrullah, Pemimpin Transformasional di Lembaga 

Pendidikan (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), 72. 
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bawahan. Dibawah kepemimpinan demokratis bawahan 

cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan 

mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri.  

c. Gaya Kepemimpinan Bebas  

Gaya kepemimpinan ini memberikan kekuasaan penuh 

pada bawahan, struktur organisasi bersifat longgar, pemimpin 

bersifat pasif. Peran utama pimpinan adalah menyediakan 

materi pendukung dan berpartisipasi jika diminta bawahan.”88 

 

2. Sifat Dan Gaya Kepemimpinan 

 Melengkapi penjelasan sebelumnya tentang definisi dan 

pengertian kepemimpinan, berikut ini adalah macam-macam sifat 

dan gaya kepemimpinan yang diperlukan dalam memimpin suatu 

organisasi. 

a. Sifat Kepemimpinan 

Sifat Kepemimpinan yang diperlukan oleh seorang 

pemimpin dalam suatu organisasi harus memiliki kriteria-

kriteria tertentu. Menurut George R. Terry, kriteria-kriteria 

tersebut adalah : (1) Penuh energi, (2) Memiliki stabilitas 

emosi, (3) Memiliki pengetahuan tentang manusia, (4) Motivasi 

pribadi, (5) Kemahiran komunikasi, (6) Kecakapan mengajar, 

(7) Kecakapan sosial, dan (8) Kemampuan teknis. 89 
 

Hal tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) Penuh Energi. Untuk tercapainya kepemimpinan yang baik 

maka diperlukan energi yang baik pula, jasmani maupun rohani. 

Seorang pemimpin harus sanggup bekerja dalam jangka 

panjang dan dalam waktu tidak tertentu. Karena itu kesehatan 

fisik maupun mental benar-benar diperlukan oleh seorang 

pemimpin. 

b) Memiliki stabilitas emosi. Seorang pemimpin yang efektif harus 

melepaskan diri dari berburuk sangka, kecurigaan terhadap 

bawahannya dan tidak boleh cepat naik pitam. Sebaliknya ia 

harus tegas, konsekuen dan konsisten dalam tindakan-

tindakannya. 

                                                           
88Veitzal Rivai dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 97. 
89George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen. terj. Hadyana Pujaatmaka 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 156. 
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c) Memiliki pengetahuan tentang manusia. Mengingat tugas yang 

penting dari pemimpin, maka pemimpin yang baik harus 

mengetahui hubungan antara manusia tersebut. Ia harus 

mengetahui banyak tentang sifat-sifat orang, bagaimana mereka 

mengadakan reaksi terhadap sesuatu tindakan atau situasi yang 

bermacam-macam, apa dan bagaimana kemampuan yang 

memiliki untuk melaksanakan tugas yang dibebankan tersebut. 

d) Motivasi pribadi. Keinginan untuk memimpin harus datang dari 

dorongan batin dan pribadinya sendiri dan bukan perasaan dari 

luar dirinya. 

e) Kemahiran komunikasi. Seorang pemimpin harus mampu dan 

cakap dalam mengutarakan gagasan, baik secara lisan maupun 

tulisan. Hal ini sangat penting untuk dapat mendorong maju 

bawahan, memberikan atau menerima informasi bagi kemajuan 

dan kepentingan bersama. 

f) Kecakapan mengajar. Mengajar adalah jalan terbaik untuk 

memajukan orang-orang ataupun menyadarakan orang atas 

pentingnya tugas-tugas yang dibebankan dan sebagainya. 

Pemimipin harus mampu memberikan petunjuk-petunjuk, 

mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi, mengajukan 

saran-saran, menerima saran-saran dan sebagainya.  

g) Kecakapan sosial. Seorang pemimpin harus mengetahui benar 

tentang manusia dan masyarakat, kemampuan-kemampuannya 

maupun kelemahan-kelemahannya. Ia harus memiliki 

kemampuan bekerja sama dengan orang-orang dengan berbagai 

ragam sifatnya. 

h) Kemampuan teknis. Dengan memiliki kemampuan teknis yang 

tinggi dari seorang pemimpin akan lebih mudah mengadakan 

koreksi bila terjadi suatu kesalahan pelaksanaan tugas dari 

bawahannya. 
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BAB V 

MITOS KEPEMIMPINAN, TIPIKAL KEPEMIMPINAN,  

DAN TEORI KEPUTUSAN 

 
 

Mitos kepemimpinan adalah sebuah keyakinan yang tidak 

akurat namun menariknya mitos kepemimpinan begitu melekat di 

tengah-tengah kehidupan masyarakat, hingga diyakini tanpa sadar dan 

tanpa dipertanyakan lagi sehingga berdampak pada usaha kita untuk 

menghadirkan para pemimpin yang ideal. Fakta menunjukkan, di 

setiap pergantian kepemimpinan baik di tingkat nasional maupun 

lokal, selalu orang meributkan karakteristik calon pemimpin. 

Kepemimpinan merupakan suatu hal yang seharusnya dimiliki 

oleh setiap pemimpin organisasi. Efektivitas seorang pemimpin 

ditentukan oleh kepiawaiannya memutuskan suatu kebijaksanaan. 

Kepemimpinan menjadi kunci sukses dalam kehidupan manusia. 

Sejarah mencatat tidak ada peradaban yang maju, bangsa yang 

sejahtera tanpa adanya kepemimpinan yang baik. Rasulullah SAW 

menjadi salah satu contoh pemimpin terbaik yang pernah ada di 

dunia. Michael Hart sebagaimana yang dikutip oleh Bass dan Regio 

(2008), bahkan menjadikan beliau sebagai tokoh nomor satu dari 

seratus tokoh paling berpengaruh di dunia karena kepiawaian dan 

kesuksesan beliau.90 

Pemimpin juga harus tepat menempatkan bawahan atau anggota 

organisasinya dalam proses pengambilan keputusan. Dalam beberapa 

hal tertentu, bawahan dan anggota organisasi lain perlu terlibat lebih 

banyak dalam beberapa hal tertentu. Namun ada pula beberapa bagian 

yang perlu ditetapkan secara tegas oleh pemimpin tanpa perlu banyak 

melibatkan pihak lain agar keefektifan organisasi dapat tercapai. 

Tugas pemimpin antara lain penyelesaian masalah dan pengambilan 

keputusan (problem solving and decision making activity). 

Penyelesaian masalah merupakan proses menghasilkan satu solusi 

guna mengenali, mengidentifikasi dan merinci masalah. Pengambilan 

                                                           
90Bernard Bass dan RE. Regio, Transformational Leadership (Taylor & 

Francis e-Library, 2008), 142. 
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keputusan merupakan proses penentuan satu alternatif pilihan atas 

beragam alternatif pilihan. 

Kepemimpinan dan pengambilan keputusan merupakan hal 

yang menarik untuk dikaji. Kedua elemen tersebut dalam 

kenyataanya saling terkait satu sama lain dan terkadang tidak dapat 

dipisahkan. Di lingkungan masyarakat maupun dalam organisasi 

formal ataupun non formal, selalu ada seseorang yang dianggap lebih 

dari yang lain. Seseorang yang mempunyai kemampuan lebih tersebut 

kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang mengatur orang 

lain. 

Istilah kepemimpinan secara konotatif merupakan salah satu 

konsep yang paling diasosiasikan dengan bisnis atau perusahaan, 

tetapi sangat mungkin paling sedikit dipahami sebagai sebuah 

keutuhan perilaku yang memang abstrak itu. Kepemimpinan 

merupakan tindakan yang dilakukan dalam membantu orang lain 

mengaktualkan potensinya. Pengalaman menunjukkan banyak 

organisasi melakukan pekerjaan menyedihkan dalam membantu 

orang-orang mencapai potensi mereka itu. Salah satu alasan untuk hal 

ini adalah penerapan teknik kepemimpinan kuno atau keluar dari 

konsep kepemimpinan atau apa yang disebut sebagai mitologi 

kepemimpinan.  

A. Mitos Kepemimpinan 

1. Mitos Versi Smith 

Sebuah mitos adalah sesuatu yang salah, tapi diyakini benar. 

Gregory P. Smith, seperti yang dikutip oleh French & Bell (1978),91 

mengemukakan beberapa mitos kepemimpinan sebagai berikut: 

a. Kemampuan kepemimpinan adalah sesuatu yang langka yang 

hanya dimiliki oleh beberapa orang. 

Para pemimpin besar memang langka. Selangka para 

seniman, atlit, pebisnis, ataupun ilmuwan besar. Tapi mitos ini 

dalam faktanya menunjukkan banyaknya orang-orang yang 

memiliki jiwa kepemimpinan di sekitar kita. Mari kita lihat di 

sudut-sudut kehidupan kita, siapakah mereka yang menjadi 

penggerak, jika bukan pemimpin? Sungguh tidak banyak orang 

yang menyadari bahwa diri mereka adalah pemimpin. Sebagai 

                                                           
91 Wendell L. French & Cecill H. Jr. Bell, Organization Develoment (New 

Jersey: Prentice-Hall, Inc. Engwood Cliffs, 1978), 189. 
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seorang guru, kita seringkali tidak sadar kita adalah pemimpin di 

depan siswa-siswi kita. Cermati bagaimana kehidupan bertetangga 

bisa berjalan harmonis. Sering tidak kita sadari bahwa ada saja 

orang-orang yang senang mengurus lingkungannya, dengan 

menjadi ketua RT, RW, dan sebagainya. Siapa mereka jika bukan 

pemimpin? Maka kepemimpinan adalah keterampilan yang 

diperlukan dan bisa dikuasai oleh semua orang. Jika pun seseorang 

bukanlah pimpinan perusahaan atau organisasi besar, hampir pasti 

ia adalah pemimpin dalam keluarganya. 
 

b. Pemimpin adalah kharismatik. 

Kepemimpinan karismatik dianggap memiliki keistimewaan 

atau kelebihan sifat kepribadian dalam mempengaruhi pikiran, 

perasaan dan tingkah laku orang lain, sehingga para pengikut 

bersedia berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin. 

Menurut Purwanto, karakteristik pemimpin yang bergaya 

kharismatik mempunyai daya penarik yang sangat besar dan pada 

umumnya mereka mempunyai pengikut yang besar jumlahnya. 

Para pengikut tidak dapat menjelaskan secara pasti alasan mereka 

tertarik dan mengikuti serta mentaati pemimpin tersebut, seolah-

olah memiliki kekuatan ghaib yang menyertainya. Kharisma yang 

ditampilkan ini tidak bergantung pada umur, kekayaan, kesehatan 

ataupun ketampanan si pemimpin.92  

John F. Kennedy, Winston Churchill, Warrant Buffet dan 

Soekarno adalah contoh dari para pemimpin yang memiliki daya 

tarik tersendiri sehingga mereka mampu melakukan sesuatu yang 

berbeda terhadap pengikutnya. Mereka adalah contoh dari 

pemimpin yang memiliki karismatik. Max Weber sebagaimana 

yang dikutip Zazin  (2010), menyebutkan bahwa beberapa 

pemimpin memiliki anugerah berupa kualitas yang luas biasa atau 

karisma yang membuat mereka mampu memotivasi pengikutnya 

untuk mencapai kinerja yang luar biasa.93  

Di Indonesia, tokoh Soekarno merupakan salah satu contoh 

pemimpin kharismatik yang sulit ditemui lagi di masa sekarang. 

Kemampuan Soekarno menggerakkan, mempengaruhi dan 

berdiplomasi telah menyatukan berbagai suku, agama, golongan 

                                                           
92 Ngalim Purwanto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Mutiara, 1984), 75. 
93 Nur Zazin, Kepemimpinan dan Manajemen Konflik (Yogyakarta: Absolute 

Media, 2010), 63. 
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menjadi satu kesatuan yang bernama Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
 

c. Orang dengan peringkat atau posisi tertinggilah yang layak 

menjadi pemimpin. 

Kepemimpinan sejati tidak didasarkan pada posisi atau 

peringkat. Kepemimpinan sejati didasarkan pada tindakan, kinerja, 

kemampuan, dan keefektifan. Kita semua bekerja untuk 

berhubungan dengan orang-orang yang ditempatkan dalam peran-

peran kepemimpinan yang memang lebih untuk menakut-nakuti 

dan menghancurkan bisnis dari pada apa pun. Perusahaan terbaik 

berusaha keras untuk mengembangkan dan menciptakan sebanyak 

mungkin pemimpin.   
     

d. Kepemimpinan yang efektif didasarkan pada kontrol, paksaan, dan 

manipulasi. 

Kepemimpinan adalah tentang masa depan, bukan masa lalu. 

Joel Barker memiliki kutipan terbaik tentang kepemimpinan, 

“Seorang pemimpin adalah seseorang yang akan mengikuti anda 

ke tempat anda, tidak akan pergi ke diri dan dari diri sendiri”. 
Pemimpin yang baik mendapatkan pengikut keluar dari rasa gila 

hormat dan kemampuan mereka menyebabkan orang untuk bekerja 

ke arah tujuan tertentu atau mencapai tujuan. 
  

e. Pemimpin yang baik berkualifikasi akademik dan pengalaman 

pendidikan lebih dari pada orang lain. 

Derajat pendidikan mungkin berarti seseorang memiliki 

pendidikan yang baik, tetapi tidak selalu berarti dia adalah seorang 

pemimpin yang baik. Ketika datang memasuki dunia 

kepemimpinan, pengalaman adalah guru terbaik. Dan ini sering 

kali kita jumpai pula dalam kehidupan kita, dimana para ketua RT, 

kepala lingkungan, kadus, kades, dan beberapa pemimpin lainnya 

ditengah masyarakat memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih 

rendah dibandingkan orang-orang yang dipimpinnya. 

 

2. Mitos Kepemimpinan Eksekutif 

Hidup adalah sebuah kesempatan dan memimpin adalah 

peluang. Kepemimpinan itu sangat sulit dipahami, seringkali ia 

menjelma sebagai mitos, yang pada tataran eksekutif disebut sebagai 
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mitos kepemimpinan eksekutif. Ada beberapa mitos kepemimpinan 

eksekutif,94 sebagai berikut : 

a. Seseorang pemimpin dilahirkan, memiliki atau tidak sifat-sifat 

kepemimpinan. 

Pemikiran bahwa pemimpin itu dilahirkan adalah mitos 

belaka. Banyak kegiatan pelatihan telah membantu individu-

individu, eksekutif, dan manusia organisasi mencapai potensi 

kepemimpinan sejati yang didasarkan pada filosofi bahwa untuk 

memahami kepemimpinan, seseorang harus benar-benar 

memahami dirinya sendiri.  

b. Memiliki jabatan kepemimpinan motivasi orang untuk menjadi 

pengikut. 

Kepemimpinan tidak ditentukan oleh jabatan atau gelar yang 

diberikan kepada seseorang. Melainkan yang paling kuat, 

fenomenal, dan mengubah hidup aspek kepemimpinan adalah 

ketika orang-orang terinspirasi dan bersemangat untuk mengikuti 

pemimpinnya, bukan ketika orang-orang yang wajib 

mengikutinya. Potensi kepemimpinan dapat dibantu diungkap ke 

permukaan dan dikembangkan melalui pelatihan, belajar dari 

pengalaman, dan belajar mandiri.  

c. Orang dengan jabatan lebih tinggi adalah contoh pemimpin yang 

baik. 

Tidak ada waktu lebih baik dari sekarang untuk melihat 

mitos ini begitu hancur di banyak industri. Kepemimpinan tidak 

didefinisikan oleh dan atas nama pekerjaan. Hanya karena 

seseorang memiliki kewenangan mengesankan tidak harus berarti 

bahwa ia adalah contoh yang baik dari seorang pemimpin. 

Kepemimpinan sejati adalah ketika tindakan seseorang 

menyebabkan orang yang ingin mengikutinya.   

d. Potensi kepemimpinan hanya ada pada beberapa orang. 

Kepemimpinan milik semua orang, bukan hanya segelintir 

orang. Setiap orang memiliki inti kemampuan kepemimpinan di 

dalam diri sendiri. Inti kemampuan kepemimpinan didefinisikan 

dan didorong oleh keinginan individu untuk sukses dan tumbuh. 

Inti kepemimpinan dimaksud adalah kekal tanpa akhir dan haus 

karena ingin memperbaiki diri. 

                                                           
94Mulyono, Educational Leadership (Mewujudkan Efektivitas 

Kepemimpinan Pendidikan) (Malang: UIN Malang Press, 2009), 51. 
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3. Mitos Versi David R. Jagal 

Menurut David R. Jagal, sebagaimana dikutip Danim (2003) ada 

beberapa mitos kepemimpinan,95 sebagai berikut :  

a. Pemimpin sebagai seorang bintang rock atau leader as rock star. 

Juga disebut “Great Man Sindrom.” 

Mitos ini mengatakan bahwa pemimpin untuk menjadi 

efektif harus memiliki beberapa sifat yang sukar dipahami 

selayaknya ‘bintang rock,” lebih besar daripada kehidupan dan 
kepribadian. Kalau tidak, orang tidak akan mengikutinya. 

Sementara beberapa pemimpin memiliki kepribadian kharismatik, 

ini pun bukan merupakan prasyarat untuk menjadi seorang 

pemimpin yang efektif.   

b. Kepemimpinan hanya untuk mereka dalam posisi senior atau 

leadership is only for those in senior positions. 
Mitos ini mengatakan bahwa teknik-teknik kepemimpinan 

tidak berlaku untuk “pekerja biasa”. Meskipun istilah “pemimpin” 
yang paling sering dikaitkan dengan eksekutif senior, tujuan dan 

peran kepemimpinan berlaku, baik dalam pengaturan proyek, 

pemecahan masalah kelompok, maupun kelompok sukarela. 

“Yang benar adalah bahwa kepemimpinan adalah urusan semua 
orang.” 

Dan dalam sejarah Islam menunjukkan bagaimana seorang 

pemimpin itu berasal bukan hanya dari tokoh-tokoh senior, namun 

ada pula para pemuda-pemuda pilihan yang menjadi seorang 

pemimpin. Pada tahun ke-11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW 

membentuk pasukan untuk memerangi bala tentara Romawi. 

Sahabat-sahabat senior, seperti Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin 

Khattab, Saad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, 

masuk dalam pasukan tersebut. Para sahabat menanti, siapakah 

yang akan diangkat Rasulullah SAW memimpin pasukan itu. Abu 

Bakar dan Umar lebih sering menjadi tangan kanan Rasulullah 

SAW. Barangkali Nabi SAW akan menunjuk Saad atau Abu 

Ubaidah. Siapa pun di antara kedua sahabat itu adalah orang yang 

dikenal tangkas dan cakap berperang. Diluar dugaan, Nabi SAW 

                                                           
95Sudarwan Danim,  Menjadi Komunitas Pembelajar (Kepemimpinan 

Transformasional dalam Komunitas Organisasi Pembelajaran) (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), 23. 
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justru memilih Usamah bin Zaid yang ketika itu baru berumur 18 

tahun. Masih sangat muda. 

c. Pemimpin dilahirkan, tidak diciptakan atau leaders are born, not 

made. 

Kepemimpinan adalah kemampuan langka hanya diberikan 

kepada beberapa orang. Ini adalah mitos. Banyak hal yang tidak 

dapat dipahami dari “kepemimpinan” dan bagaimana hal itu tetap 
merupakan komponen yang beberapa orang lain telah dan ingin 

mencapainya.  

d. Hanya manajer proyek yang akan menjadi seorang pemimpin atau 

only the project manager can be a leader. 
Meskipun kepemimpinan sering dikaitkan dengan strategi 

dan rencana, sebagai domain dari manajer proyek, siapapun di 

suatu proyek dapat maju dan mengambil peran kepemimpinan. Ini 

tidak perlu mengancam atau melemahkan peran manajer proyek. 

Sebaliknya, manajer dapat mengambil tanggung jawab atas 

masalah atau isu.  

e. Kepemimpinan berurusan dengan pengendalian atau leadership is 

about control. 
Kepemimpinan bukanlah tentang komando atau kontrol, 

melainkan tentang bagaimana “membuat orang bersemangat atas 
tujuan organisasi dan memungkinkan mereka mencapainya”. 
Pemimpin tidak menentukan secara tepat bagaimana hal-hal harus 

dilakukan. 

f. Pemimpin adalah serbatahu dan dapat melakukan semua hal atau 

the complete or ultimate leader. 
Pendapat yang menyimpang, bahwa setiap orang dapat 

melakukan semua hal yang diperlukan. Ini digambarkan sebagai 

model seorang pemimpin yang baik. Sudah waktunya untuk 

mengakhiri mitos pemimpin yang lengkap atau sempurna. 

Anggapan bahwa pemimpin adalah orang yang tahu semua, pun 

sebagai mitos. Tidak ada orang yang maha tahu dan tanpa cela. 

Tidak ada pemimpin dapat melakukan semuanya. 

 

B. Tipikal Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional 

Dari penjelasan beberapa mitos kepemimpinan di atas 

setidaknya dapat dilihat tipikal kepemimpinan transaksional dan 

transformasional bagaimana para pemimpin itu menerapkan teori 

keputusan. 
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1. Teori kepemimpinan transformasional  

Istilah kepemimpinan transformasional berasal dari dua kata, 

yaitu kepemimpinan dan transformasional. Istilah 

transformasional (transformative) berinduk dari kata to tranform, 

yang bermakna mentransformasikan atau mengubah sesuatu 

menjadi bentuk yang berbeda. Kepemimpinan transformasional 

merupakan jenis kepemimpinan baru yang efektif dalam 

menggerakkan perubahan, terutama pada lingkungan transisional. 

Kepemimpinan transformasional dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan seorang pemimpin dalam bekerja dengan atau melalui 

orang lain untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya 

organisasi dalam rangka mencapai tujuan target capaian yang telah 

ditetapkan. Sumber daya yang dimaksud berupa sumber daya 

manusia, fasilitas, dana, waktu, dan lain sebagainya. 

Kepemimpinan transformasional juga dapat didefenisikan sebagai 

kepemimpinan dimana pemimpin mengembangkan komitmen 

pengikutnya dengan berbagi nilai-nilai dan visi organisasi.96 

Kepemimpinan transformasional merupakan salahsatu gaya 

kepemimpinan yang digunakan oleh Rasulullah Muhammad 

SAW, jika merujuk kepada definisi di atas maka dapat dikaitkan 

dengan bagaimana beliau dapat mengembangkan komitmen para 

pengikutnya dahulu, yaitu para sahabat hingga kini, dan dengan 

sangat jelas Rasulullah SAW berhasil mengajarkan, 

mengamalkan, dan mensyi’arkan nilai-nilai dan visi yang 

diwahyukan kepadanya, yaitu Islam. Hingga kini umat Islam di 

seluruh dunia dapat merasakan hasil dari transformatifnya 

kepemimpinan Rasulullah SAW, karena hingga kini umat Islam 

masih berkomitmen dalam berIslam, beriman, dan berihsan, 

sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini 

membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional telah 

digunakan oleh Rasulullah SAW dalam menyebarkan dan 

mengajarkan agama Islam. 

Menurut Bernard Bass seperti yang dikutip oleh Danim 

(2003), “Transformative leadership contains four components, 
charisma or idealized influence (attributed or behavioral), 

                                                           
96Sudarwan Danim, Menjadi Komunitas Pembelajar (Kepemimpinan 

Transformasional dalam Komunitas Organisasi Pembelajaran) (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), 54. 
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inspirational motivation, inttelectual stimulation, and 

individualized consideration.” Pendapat tersebut mengungkapkan 

bahwa ada empat komponen dalam kepemimpinan 

transformasional, yaitu kharisma atau pengaruh (sifat dan tingkah 

laku), motivasi yang mendatangkan inspirasi, rangsangan 

intelektual, dan memberikan pertimbangan kepada individu. 

Seorang pemimpin transformasional harus memiliki visi yang 

baik, tujuan yang jelas, integritas yang tinggi, kemampuan 

komunikasi yang baik sehingga dengan keterampilan yang 

dimiliki dapat mengembangkan ikatan emosional dengan 

pengikut.97 

Sebagiamana kewajiban seorang pemimpin, yang 

bertanggungjawab atas setiap personal dalam tim, keutuhan tim 

dan pencapain tujuan. Menurut Tobroni (2005), ada tujuh prinsip 

dalam kepemimpina transformasional yang harus dimiliki dan 

dijaga untuk dapat mencapai tujuan bersama,98 yaitu: 

a. Simplikasi 

Keberhasilan dari kepemimpinan diawali dengan sebuah visi 

yang jelas, praktis dan dapat mengarahkan kemana organisasi 

tersebut akan melangkah. 

b. Motivasi 

Kemampuan untuk mendapatkan komitemen dari setiap orang 

dalam tim merupakan hal yang penting, pada dasarnya setiap 

manusia memiliki naluri untuk selalu termotivasi, hadirnya 

pemimpin adalah untuk menjaga agar motivasi itu selalu ada 

dalam bentuk komitmen. 

c. Fasilitasi 

Kepemimpinan transformasional harus mampu menjadi 

jembatan para individu yang ada di dalamnya untuk terus 

belajar dan mengembangkan dirinya, harus peduli akan 

perkembangan setiap individu yang terlibat di dalamnya. 

d. Inovasi 

Setiap organisasi tidak boleh takut akan perubahan, justru harus 

membangun budaya untuk selalu malakukan perubahan, dalam 

                                                           
97 Danim, Menjadi…., 59. 
98 Tobroni, The Spiritual Leadership Pengefektifan Organisasi Noble 

Industri Melalui Prinsip-prinsip Spiritual Etis (Malang: UMM Press, 2005), 135. 
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kepemimpinan transformasional, pilihannya hanya dua inovasi 

atau mati. 

e. Mobilitas 

Kepemimpinan transformasional harus mampu 

mendistribusikan tanggjungjawab dengan jelas dan cekatan 

kepada setiap orang yang terlibat di dalamnya. 

f. Siap Siaga 

Siap siaga merupakan kemampuan untuk selalu siap dalam 

menyambut hal-hal baru yang berkaitan dengan tim dan tujuan 

dari organisasi. 

g. Tekad 

Tekad adalah kemauan yang tinggi untuk mencapai tujuan 

akhir, serta menyelesaikan sesuatu dengan baik dan tuntas. 
 

Ketujuh prinsip tersebut harus hadir dalam kepemimpinan 

transformasional, prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa sebuah 

tim haruslah dinamis dengan kepemimpinan yang efektif, selain itu 

tim tidak hanya bekerja untuk mengejar target organisasi, namun 

harus tetap memperhatikan keutuhan tim secara keseluruhan dan 

setiap individu yang terlibat di dalamnya. 

Bernard M. Bass, sebagaimana yang dikutip Hidayat 

(2009),99 mengatakan ada empat karakter yang harus dimiliki oleh 

pemimpin transformasional, keempat karakter tersebut adalah: 
 

1) Inspirational Motivation 

Pemimpin-pemimpin transformasional harus memiliki visi 

yang jelas dan mereka harus mampu mengartikulasikan visi 

mereka ke anggota tim dengan jelas dan mudah dimengerti, 

sehingga tidak adanya kesalahfahaman akan tujuan bersama. Hal 

ini sejalan dengan Al-Qur’an Surat Ibrahim Ayat 4: 
 

َ ب َ يُ لِ  ۦَوَماٰۤ أَرَسلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإَلَّ بِِلَساِن َقوِمهِ   َْلُم  ْيه

Artinya: 

“Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan 

bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan 

terang kepada mereka.”100  

                                                           
99Ara Hidayat, Pengelolaan Pendidikan; Konsep, Prinsip dan Aplikasi 

dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah (Bandung: Penerbit KAUKABA, 2009), 

98-99. 
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“Supaya ia dapat memberi penjelasan terang” inilah yang 

dimaksud dengan visi yang jelas dan mampu 

mengartikulasikannya kepada anggota tim. Rasulullah SAW juga 

melakukan hal serupa, beliau tidak pernah membiarkan para 

sahabat dalam keadaan bimbang akan suatu hal, jika boleh 

dibiarkan olehnya, jika wajib diperintahkan olehnya, dan jika 

haram dilarang oleh Rasulullah SAW. 
 

2) Intellectual Stimulation 

Pemimpin transformasional tidak hanya menantang status 

qou: mereka juga mendorong kreativitas di anggota tim. Pemimpin 

mendorong anggota timnya untuk mengeksplorasi cara-cara baru 

dalam melakukan sesuatu dan kesempatan baru untuk belajar. Hal 

ini tercermin dalam kepemimpinan Rasulullah SAW, bagaimana 

beliau mendistribusikan peran dan tugas ke setiap tim dengan 

proporsional dan sesuai keahlian. Seperti Khalid bin Walid 

radhiyallahu ‘anhu sebagai pangglima perang, Salman Al-Farisi 

radhiyallahu ‘anhu mengurus strategi perang, Utsman bin ‘Affan 
radhiyallahu ‘anhu mempersiapkan keuangan dan lain sebaginya. 

Namun di beberapa kesempatan Rasulullah SAW juga 

menggunakan gaya kepemimpinan dengan delegate dan coach 

dalam rangka memberikan kesempatan bagi sahabat untuk 

mencoba hal-hal baru, dan menjadikan mereka sebagai pemimpin-

pemimpin baru. Di sisi lain pemimpin juga berkewajiban untuk 

membimbing rakyatnya, sebagaimana sabda Rasululah SAW: 

“Setiap pemimpin yang menangani urusan kaum muslimin, tetapi 
tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mengurusi mereka dan 

memberikan arahan kepada meraka, maka dia tidak akan bisa 

masuk surga bersama kaum muslimin itu” (HR. Muslim).101 
 

3) Individualized Consideration 

Pemimpin transformasional juga melibatkan, menawarkan 

dukungan dan dorongan kepada masing-masing individu dalam 

tim. Hal ini dimaksudkan untuk adil dan mengedepankan 

musyawarah dalam pengambilan keputusan, intinya semuanya 

                                                                                                                                       
100Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tarjamahannya 

(Bandung: Penerbit Jabal, 2009), 255. 
101Abi al-Husanini Muslim Al-Naysabury bin Hujjaj Al-Qusyairy, Shahih 

Muslim (Berut: Dar al-Fikr, 2003), 211. 
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dilibatkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan tim dan organisasi. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Imran Ayat 159: 

“dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..”102 
 

4) Idealized Influence 

Pemimpin transformasional berfungsi sebagai panutan bagi 

pengikutnya. Mereka tidak hanya memimpin tapi juga 

memberikan contoh nyata. Rasulullah SAW telah menjadi 

tauladan bagi umatnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam 

Surat Al-Ahzab Ayat 21: 

ٱللََّه  ُجوايَر  َكانَ  لهَمن َحَسَنة َوةٌ ی َرُسوِل ٱللَِّه ُأسفِ لََّقد َكاَن َلُكم 
 اَوذََكَر ٱللََّه َكِثری  ِخرَ ٱَل مَ َوٱلَيو 

  

Artinya: 

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri 

tauladan yang baik bagimu..”103 
 

Dan Allah SWT juga marah kepada orang-orang yang hanya 

bisa menunjukkan kebaikan tanpa mengamalkannya, kabura 

maqtan ‘indallahi an taquuluu maa laa taf’aluun. 
 

2. Teori Kepemimpinan Transaksional 

Kepemimpinan transaksional mendasarkan pada asumsi bahwa 

kepemimpinan merupakan kontrak sosial antara pemimpin dan para 

pengikutnya. Pemimpin dan para pengikutnya merupakan pihak-

pihak yang independen yang masing-masing mempunyai tujuan, 

kebutuhan dan kepentingan sendiri. Sering tujuan, kebutuhan dan 

kepentingan tersebut saling bertentangan sehingga mengarah ke 

situasi konflik. Misalnya, di suatu organisasi lembaga pendidikan 

sering tujuan pemimpin dan tujuan bawahan bertentangan sehingga 

terjadi perselisihan. 

Dalam teori kepemimpinan ini hubungan antara pemimpin dan 

para pengikutnya merupakan hubungan transaksi yang sering 

didahului dengan negosiasi tawar menawar. Jika para pengikut 

memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk pemimpinnya, 

                                                           
102Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tarjamahannya 

(Bandung: Penerbit Jabal, 2009), 71. 
103Ibid., 420. 
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pemimpin juga akan memberikan sesuatu kepada para pengikutnya. 

Jadi seperti ikan lumba-lumba di Ancol yang akan meloncat jika 

pelatihnya memberikan ikan. Jika pelatihnya tidak memberikan ikan, 

lumba-lumba tidak akan meloncat. 

Selanjutnya, Bass (1990) dan Yukl (1998), sebagaimana 

dikemukakan oleh Dirawat bahwa hubungan pemimpin transaksional 

dengan bawahan tercermin dari tiga hal,104    yakni : 

1) Pemimpin mengetahui apa yang diinginkan bawahan dan 

menjelasakan apa yang akan mereka dapatkan apabila kerjanya 

sesuai dengan harapan; 

2) Pemimpin menukar usaha-usaha yang dilakukan oleh bawahan 

dengan imbalan; dan 

3) Pemimpin responsif terhadap kepentingan pribadi bawahan selama 

kepentingan tersebut sebanding dengan nilai pekerjaan yang telah 

dilakukan bawahan. 

Bass seperti juga Dubrin (2005), mengemukakan bahwa 

karakteristik kepemimpinan transaksional terdiri atas dua aspek, yaitu 

imbalan kontingen, dan manajemen eksepsi.105 Sementara menurut 

Greenberg dan Baron (1997), bahwa kepemimpinan transaksional 

memiliki gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin 

menfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara 

pemimpin dengan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. 

Pertukaran tersebut didasarkan pada kesepakatan mengenai 

klasifikasi sasaran, standar kerja, penugasan kerja, dan 

penghargaan.106 

Burns, sebagaimana dikutip Indrawijaya (1983), 

mendefinisikan kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan 

yang memotivasi bawahan atau pengikut dengan minat-minat 

pribadinya. Kepemimpinan transaksional juga melibatkan nilai-nilai 

akan tetapi nilai-nilai itu relevan sebatas proses pertukaran (exchange 

process), tidak langsung menyentuh substansi perubahan yang 

                                                           
104Dirawat, Pengantar Kepemimpinan Kependidikan (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1986), 96. 
105Andrew J. Dubrin, The Complete Ideal’s Guides: Leadership (Jakarta: 

Prenada Media, 2005), 125. 
106Jerald Greenberg dan Robert A. Baron, Behavior in Organizations, 

Understanding and Managing The Human Side of Work (New Jersey: Prentice-Hall 

Inc, 1997), 75. 
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dikehendaki.107 Kudisch, sebagaimana dikutip Muhaimin (2010), 

mengemukakan kepemimpinan transaksional dapat digambarkan 

sebagai : 

a. Mempertukarkan sesuatu yang berharga bagi yang lain antara 

pemimpin dan bawahannya. 

b. Intervensi yang dilakukan sebagai proses organisasional untuk 

mengendalikan dan memperbaiki kesalahan. 

c. Reaksi atas tidak tercapainya standar yang telah ditentukan.108 

Kepemimpinan transaksional menurut Metcalfe (2000) seperti 

yang dikutip Mulyasa (2013), pemimpin transaksional harus 

memiliki informasi yang jelas tentang apa yang dibutuhkan dan 

diinginkan bawahannya dan harus memberikan balikan yang 

konstruktif untuk mempertahankan bawahan pada tugasnya. Pada 

hubungan transaksional, pemimpin menjanjikan dan memberikan 

penghargaan kepada bawahannya yang berkinerja baik, serta 

mengancam dan mendisiplinkan bawahannya yang berkinerja 

buruk.109 

Harrison dan Stokes (1992), mengemukakan bahwa 

kepemimpinan transaksional menentukan apa yang harus dikerjakan 

oleh bawahan agar mereka dapat mencapai tujuan mereka sendiri 

atau organisasi dan membantu bawahan agar memperoleh 

kepercayaan dalam mengerjakan tugas tersebut.110 

Jadi kepemimpinan transaksional mendorong bawahannya 

untuk bekerja dengan menyediakan sumberdaya dan penghargaan 

sebagai imbalan untuk motivasi, produktivitas dan pencapaian tugas 

yang efektif. Hal ini setidaknya mencerminkan prinsip dasar teori 

kepemimpinan transaksional seperti yang dikemukakan Hughes and 

Curphy (2002): 

1) Kepemimpinan merupakan pertukaran sosial antara pemimpin dan 

para pengikutnya. 

                                                           
107Adam I. Indrawijaya, Perubahan dan Pengembangan Organisasi 

(Bandung: Sinar Baru, 1983), 95. 
108Muhaimin, Manajemen dan Kepemimpinan Sekolah/Madrasah (Jakarta: 

Kencana Prenada Media, 2010), 68. 
109Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), 98. 
110Roger Harrison and Herb Stokes, Diagnosing Oragnizational Culture 

(California, US: Prieffer & Company, 1992), 153. 
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2) Pertukaran tersebut meliputi pemimpin dan pengikut serta situasi 

ketika terjadi pertukaran. 

3) Kepercayaan dan persepsi keadilan sangat esensial bagi hubungan 

pemimpin dan para pengikutnya. 

4) Pengurangan ketidakpastian merupakan benefit penting yang 

disediakan oleh pemimpin. 

5) Keuntungan dari pertukaran sosial sangat penting untuk 

mempertahankan suatu hubungan sosial.111 
 

Kepemimpinan transaksional kepala sekolah mengandaikan 

adanya tawar-menawar antara berbagai kepentingan individual dari 

guru dan staf sebagai imbalan atas kerjasama mereka dalam agenda 

kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pimpinan akan terus 

mengupayakan perbaikan-perbaikan evaluasi program, jalinan 

komunikasi, koordinasi, strategi mengatur target khusus dan kegiatan 

tugas-tugas untuk pemecahan masalah. 

Kepala sekolah transaksional belajar tentang cara belajar 

(learning how to learn), belajar dari aneka pengalaman dan 

mempertahankan keyakinan atas nilai-nilai mereka, juga memiliki 

kemampuan motivasi dan memberdayakan guru dan stafnya yang 

berimplikasi pada terwujudnya perilaku organisasi sekolah (school 

organization behavior). 

Beberapa hal tersebut di atas, setidaknya seperti yang 

dikemukakan Margulies dan Raia (1978), bahwa karakteristik 

transaksional sebagai berikut : 

a. Contingent reward 

Kontrak pertukaran penghargaan untuk usaha, penghargaan yang 

dijanjikan untuk kinerja yang baik, mengakui pencapaian. 

b. Active management by exception 
Melihat dan mencari penyimpangan dari aturan atau standar, 

mengambil tindakan perbaikan. 

c. Pasive management by exception 
Intervensi hanya jika standar tidak tercapai. 

d. Laissez-faire 
Melepaskan tanggung jawab, menghindari pengambilan 

keputusan.112 

                                                           
111Ginnet Hughes and Curphy, Leadership; Enhancing The Lesson of 

Experience 4thEd. (New Jersey: Engliwood Clififfs, 2002), 111. 



94 

 

3.  Perbedaan Antara Kepemimpinan Transaksional dan  

    Transformasional 
Dari uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa perbedaan 

utama antara kepemimpinan transformasional dan transaksional, 

berikut ini : 

1. Kepemimpinan transformasional gaya kepemimpinan dimana 

pemimpin menggunakan karisma dan antusiasme untuk 

mempengaruhi pengikutnya, sementara kepemimpinan 

transaksional jenis kepemimpinan dimana imbalan dan hukuman 

digunakan sebagai dasar untuk memulai pengikut. 

2. Dalam kepemimpinan transformasional, pemimpin menekankan 

pada nilai-nilai, kepercayaan, dan kebutuhan pengikutnya, 

sebaliknya kepemimpinan transaksional, ditekankan hubungannya 

dengan pengikut. 

3. Kepemimpinan transformasional adalah proaktif, sedangkan 

kepemimpinan transaksional adalah reaktif. 

4. Kepemimpinan transformasional baik untuk lingkungan yang 

bergolak, berbeda dengan kepemimpinan transaksional yang 

terbaik untuk lingkungan yang menetap. 

5. Kepemimpinan transformasional berfungsi untuk mengubah 

kondisi organisasi saat ini, disisi lain kepemimpinan transaksional 

berfungsi untuk meningkatkan kondisi organisasi saat ini. 

6. Kepemimpinan transformasional bersifat karismatik, sedangkan 

kepemimpinan transaksional bersifat birokratis. 

7. Dalam kepemimpinan transformasional, dimana bisa terdapat lebih 

dari satu pemimpin dalam suatu kelompok, berbeda dengan 

kepemimpinan transaksional, hanya ada satu pemimpin dalam 

suatu kelompok. 

8. Kepemimpinan transformasional yang mempromosikan inovasi, 

berbeda dengan kepemimpinan transaksional difokuskan pada 

perencanaan dan pelaksanaan. 

 

C. Teori Keputusan (Decision Theory) 

Pengambilan keputusan adalah proses yang disengaja dalam 

membuat pilihan diantara satu atau beberapa alternatif dengan tujuan 

mencapai sesuatu yang diinginkan. Keputusan muncul sebagai respon 

                                                                                                                                       
112Newton Margulies dan Anthony P. Raia, Conceptual Faoundation of 

Organizational Development (New York: Mc.Graw Hill Book Coy, 1978), 142. 
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terhadap masalah atau peluang. Masalah (problem) adalah 

penyimpangan dari situasi yang ada saat ini dengan situasi yang 

diinginkan. Itu adalah kesenjangan (gap) antara apa yang terjadi 

dengan apa yang seharusnya.  

Peluang (opportunities) terjadi ketika pemimpin melihat 

potensi prestasi yang menyediakan kesempatan untuk menciptakan 

prestasi organisasional melebihi sasaran yang telah ditetapkan saat 

ini. Peluang adalah penyimpangan antara harapan yang ada saat ini 

dan pengenalan terhadap situasi yang secara potensial lebih baik. 

Para pemimpin melihat kemungkinan meningkatkan kinerja melebihi 

level saat ini. Dengan kata lain pengambil keputusan menyadari 

bahwa keputusan yang tepat dapat menghasilkan kondisi sesuai 

tujuan atau yang diharapkan. 

Yukl (1994), menggambarkan hubungan antara pengambilan 

keputusan yang efektif dan administrasi organisasi. Yukl mencatat 

bahwa administrator tidak menyelesaikan apa-apa dibandingkan 

operator di lapangan. Sebaliknya, mereka mempengaruhi pencapaian 

tujuan melalui keputusan mereka.113 

Proses pembuatan keputusan administrasi dipengaruhi tingkat 

koordinasi, keahlian dan tanggung jawab pemangku jabatan, dan 

pelatihan mempengaruhi kualitas pembuatan keputusan. Oleh karena 

itu perlu keseimbangan antara kepentingan individu dan tujuan yang 

ingin dicapai organisasi. Hampir semua pembahasan dalam proses 

pengambilan keputusan selalu merincinya menjadi serangkaian 

langkah yang beurutan. Lebih lanjut Yukl (1994), menjelaskan proses 

pengambilan keputusan pada hakikatnya terdiri atas tiga langkah 

utama : 

1) Kegiatan inletejen. Dimbil dari pengertian inletejen yang 

digunakan militer, langkah awal ini menyangkut pencarian 

berbagai kondisi lingkungan yang diperlukan bagi keputusan.  

2) Kegiatan desain (identifikasi masalah dan formulasi masalah). 

Dalam tahap ini pembuatan, pengembangan dan penganalisaan 

sebagai rangkaian yang mungkin dilakukan.  

                                                           
113Gary Yukl, Kepemimpinan dalam Organisasi (Leadership in 

Organization), Edisi Bahasa Indonesia (Jakarta: Universitas Katholik Indonesia 

Press, 1994), 110. 
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3) Kegiatan pemilihan (pengambilan keputusan). Pada tahap ini 

pemilihan serangkaian kegiatan tertentu dari alternatif yang 

tersedia.114  
 

Simon dalam Burhanuddin (1994), mengajukan gagasan 

mempertimbangkan rasionalitas dalam perilaku administratif. 

Idealnya, Simon menunjukkan bahwa semua pengambilan keputusan 

akan mengikuti proses seperti mata rantai. Namun, sistem nyata 

jarang sesederhana ini, dan orang tidak selalu berakhir dengan 

mempertimbangkan perilaku alternatif. Waktu, pengetahuan, dan 

kelompok mempengaruhi perilaku. Rasionalitas secara kasar 

didefinisikan sebagai perhatian atau keberpihakan pada pemilihan 

perilaku tertentu dari suatu sistem nilai yang dapat dievaluasi.115 

a. Rasionalitas Keputusan  

Sarana hasil akhir (means ends) adalah definisi rasionalitas 

yang paling sering digunakan dalam pengambilan keputusan. Bila 

sarana (peralatan) dipilih secara tepat untuk mencapai berbagai 

hasil akhir yang diinginkan, keputusan dikatakan rasional. 

Bagaimanapun juga ada banyak komplikasi pada tes rasionalitas 

sederhana ini. Pertama adalah sulit untuk memisahkan sarana-

sarana dari hasil akhir, karena suatu hasil akhir nyata mungkin 

hanya merupakan suatu sarana bagi hasil akhir dimasa mendatang. 

Gagasan ini bisa disebut means-ends chain atau hierarchy.  

Simon, mengemukakan bahwa hirarki sarana hasil akhir terkadang 

merupakan satu rantai yang terintegrasi dan sepenuhnya kait 

mengkait. Hubungan antara kegiatan organisasi dan tujuan akhir 

sering kabur atau tujuan akhir ini dirumuskan secara tidak lengkap 

atau ada berbagai bentuk komplik internal dan kongtradiksi 

diantara tujuan dan diantara sarana-sarana yang dipilih untuk 

mencapainya. Disamping itu konsep yang digunakan dalam 

pengambilan keputusan bahkan mungkin sudah usang. Sebagai 

contoh,  penggunaan analisis economic order quantity tanpa 

memperhatikan pemenuhan asumsi-asumsinya, dimana hal ini sulit 

dilakukan dalam situasi bisnis sekarang dapat mengarahkan 

pengambilan keputusan tidak rasional.116 

                                                           
114Ibid., 111. 
115Burhanuddin, Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan 

Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 99. 
116Ibid., 100. 
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Satu cara untuk memperjelas rasionalitas sarana hasil akhir 

adalah dengan menambahkan berbagai kata keterangan yang 

sesuai pada berbagai tipe rasionalitas. Jadi suatu keputusan disebut 

rasional secara obyektif adalah bila keputusan tersebut dapat 

memaksimumkan nilai-nilai tertentu dalam suatu situasi tertentu. 

Rasioonal secara subyektif dapat digunakan bila keputusan 

memaksimumkan perolehan relatif pengetahuan akan subyek 

tertentu. Rasional secara sadar mungkin diterapkan untuk 

keputusan-keputusan dimana berbagai penyesuaian sarana 

terhadap hasil akhir merupakan proses yang dilakukan dengan 

sadar. Suatu keputusan adalah rasional secara sengaja bila 

penyesuaian sarana terhadap hasil akhir merupakan proses yang 

dilakukan dengan sadar. Suatu keputusan adalah rasional secara 

sengaja bila penyesuaian sarana terhadap hasil akhir dicoba 

dengan sengaja oleh individu atau organisasi. Suatu keputusan 

adalah rasional secara organisasional dalam arti bahwa keputusan 

tersebut diarahkan pada tujuan organisasi dan rasional secara 

pribadi bila keputusan diarahkan ke tujuan individual. 

b. Rasionalitas Terbatas dan Satisficing  

Model administratif pengambilan keputusan didasarkan pada 

hasil penelitian Simon mengajukan dua konsep yang penting 

dalam pembentukan model administratif: rasional terbatas dan 

satisficing. Rasionalitas terbatas (bounded rationality) berarti 

bahwa orang-orang memiliki keterbatasan dalam pemikiran 

rasional. Organisasi merupakan sesuatu yang sangat kompleks dan 

para manajer memiliki waktu dan kemampuan untuk memproses 

informasi dalam jumlah yang terbatas bagi pengambilan 

keputusan. Karena pemimpin tidak memiliki cukup waktu atau 

kemampuan kognitif untuk memproses informasi yang lengkap 

mengenai keputusan yang kompleks, mereka harus satisfice. 

Satisficing berarti bahwa pembuat keputusan memilih alternatif 

solusi pertama yang memenuhi kriteria keputusan minimal.117 

Daripada mencari seluruh alternatif untuk mengidentifikasi solusi 

tunggal yang akan memaksimalkan pendapatan ekonomi, manajer 

akan memilih solusi pertama yang muncul untuk memecahkan 

masalah, meski diperkirakan ada solusi lain yang lebih baik. 

                                                           
117Burhanuddin, Analisis..., 101. 
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Pembuat keputusan tidak dapat mempertaruhkan waktu dan 

pengeluaran dalam rangka memperoleh informasi yang lengkap. 

Model administratif tergantung pada asumsi-asumsi yang 

berbeda dengan apa yang menjadi asumsi pada model klasik dan 

memfokuskan pada faktor-faktor organisasi yang mempengaruhi 

keputusan individu. Menurut model administratif: Sasaran 

keputusan terkadang tidak jelas, saling bertentangan, dan 

kurangnya kesepakatan antar pemimpin. Para pemimpin sering 

tidak menyadari masalah atau kesempatan yang ada dalam 

organisasi. Prosedur rasional tidak selalu digunakan, dan ketika 

digunakan ternyata dibatasi pada pandangan yang sederhana 

mengenai masalah yang tidak mencakup seluruh kompleksitas atas 

apa yang terjadi dalam organisasi yang sesungguhnya. Pencarian 

pemimpin terhadap alternatif-alternatif dibatasi oleh batasan-

batasan manusiawi, informasi dan sumber daya. Kebanyakan 

pemimpin lebih memilih satisficing daripada memaksimalkan 

solusi. Hal demikian terjadi karena sebagian dari mereka memiliki 

keterbatasan informasi dan sebagian karena kriteria mengenai hal-

hal apa saja yang memaksimalkan solusi tidak jelas.118  

Model administratif sering dianggap deskriptif, yang berarti 

menjelaskan bagaimana manajer mengambil keputusan secara 

aktual dalam situasi yang kompleks daripada sekedar memberikan 

perintah bagaimana seharusnya membuat keputusan menurut teori 

yang ideal. 

c. Intuisi  

Aspek lain dalam pengambilan keputusan administratif 

adalah intuisi, yakni menyajikan pemahaman secara cepat terhadap 

situasi keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu tanpa 

pemikiran yang mendalam. Pengambilan keputusan secara intuitif 

bukan merupakan hal yang sembarangan atau tidak masuk akal, 

karena hal tersebut didasarkan pada praktek bertahun-tahun dan 

berdasarkan pengalaman yang memudahkan manajer untuk 

mengidentifikasi solusi secara cepat tanpa melalui perhitungan 

seksama.119 Menurut  Michael Ray dan Rochelle Myers seperti 

yang dikutip Burhanuddin (1994), intuisi sesungguhnya adalah 

“recognisi”. Ketika orang-orang membangun pengalaman 

                                                           
118Ibid., 102. 
119Burhanuddin, Analisis..., 103. 
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mendalam dan pengetahuan pada bidang tertentu, keputusan yang 

tepat terkadang datang dengan cepat tanpa kesulitan apapun dalam 

mengenali informasi yang sering dilupakan oleh pikiran sadar.120 

Para pemimpin tergantung pada intuisi untuk menentukan 

kapan munculnya masalah dan untuk mensintesiskan potongan 

data dan pengalaman yang terpisah menjadi gambaran yang 

terintegrasi. Mereka juga menggunakan intuitif untuk menilai hasil 

dari analsiis secara rasional. Apabila analisis rasional tidak sesuai 

dengan intuisinya, para manajer akan menggali lebih mendalam 

sebelum menerima usulan alternatif. Intuisi membantu para 

manajer memahami situasi yang bercirikan ketidakpastian dan 

ambiguitas yang telah terbukti tidak mempan terhadap analisa 

rasional. 

 

D. Penerapan Teori Keputusan dalam Kepemimpinan 

Transformasional di Setiap Keputusannya  

Kepemimpinan mempunyai arti yang berbeda pada orang-orang 

yang berbeda. Definisi tentang kepemimpinan sangat bervariasi 

sebanyak orang yang mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan 

itu sendiri. Hal ini disebabkan karena topik tentang kepemimpinan ini 

telah diminati oleh banyak orang selama berabad-abad lamanya. Para 

peneliti biasanya mendefinisikan kepemimpinan sesuai dengan 

perspektif-perspektif individual dan aspek dari fenomena yang paling 

menarik perhatian mereka. Perbedaan pendapat tentang definisi 

kepemimpinan didasarkan pada kenyataan bahwa kepemimpinan 

melibatkan interaksi yang kompleks antara pemimpin, pengikut, dan 

situasi. Kebanyakan definisi mengenai kepemimpinan mencerminkan 

asumsi bahwa kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh 

sosial yang sengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain 

untuk menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan di 

dalam sebuah kelompok atau organisasi.121  

Menurut Bass dan Regio (2008), kepemimpinan 

transformasional adalah sebuah proses dimana padanya para 

pemimpin dan pengikutnya saling menaikkan diri ke tingkat moralitas 

dan motivasi yang lebih tinggi. Kepemimpinan yang mentransformasi 

                                                           
120Ibid. 
121Gary Yukl, Kepemimpinan dalam Organisasi, Edisi Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Universitas Katholik Indonesia Press, 2011), 86. 



100 

 

dapat dipegang baik sebagai sebuah proses mempengaruhi pada 

tingkat mikro, antara para individu dan sebagai sebuah proses pada 

tingkat makro dalam memobilisasi kekuasaan untuk mengubah sistem 

sosial tingkat makro.122 

Gibson (1997), menggambarkan hubungan antara pengambilan 

keputusan yang efektif dalam organisasi administrasi ialah dengan 

proses pembuatan keputusan administrasi dipengaruhi tingkat 

koordinasi, keahlian dan tanggung jawab pemangku jabatan dan 

pelatihan mempengaruhi kualitas pembuatan keputusan. Oleh karena 

itu pada setiap tahap pemimpin transformasional keberhasilan 

pembuatan keputusan akan tergantung pada sikap, nilai dan 

keterampilan pemimpin tersebut.123 Adapun atribut atau ciri- ciri 

pemimpin transformasional adalah : 

a. Mereka melihat diri mereka sendiri sebagai agen perubahan;  

b. Mereka adalah para pengambil resiko yang berhati-hati;  

c. Mereka yakin pada orang-orang dan sangat peka terhadap 

kebutuhan-kebutuhan mereka;  

d. Mereka mampu mengartikulasikan sejumlah nilai inti yang 

membimbing perilaku mereka;  

e. Mereka terbuka dan fleksibel terhadap pelajaran dan 

pengalamannya;  

f. Mereka mempunyai keterampilan kognitif, dan yakin kepada 

pemikiran berdisiplin dan kebutuhan akan analisis masalah yang 

hati-hati; dan  

g. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai visi yang 

mempercayai institusi mereka.124  
 

Pengambilan keputusan rasional adalah dengan cara memilih 

alternatif-alternatif yang menghasilkan kumpulan dari semua 

konsekuensi yang mungkin akan terjadi. Cara tersebut dapat 

dialakukan dengan tiga langkah sebagi berikut: 

a. Identifikasi dan daftar semua alternatif.  

b. Tentukan semua konsekuensi dari setiap alternatif.  

c. Bandingkan kebenaran dan efisiensi dari setiap konsekuensi.  
 

                                                           
122Bernard Bass dan RE. Regio, Transformational Leadership (Taylor & 

Francis e-Library, 2008), 75. 
123James Gibson, Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. Alih Bahasa, 

Adriani (Bandung: Binarupa Aksara, 1997), 100. 
124Yukl, Kepemimpinan…, 297. 
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Sedangkan koordinasi dilaksanakan melalui: self coordination, 

alternative individu vs kelompok, rencana kelompok, dan 

komunikasi. Komentar yang ditambahkan meliputi bukti empiris 

keterbatasan rasio (bounded rationality), pengembangan relasi dalam 

teori pembuatan keputusan formal menanggapi teori permainan 

(game theory). Neumann dan Morgenstern yang menggambarkan 

perilaku yang akan datang seperti pohon dengan dahan dan 

rantingnya yang dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan 

transformasional. Faktor-faktor tersebut adalah : 

1. Kharisma: pemimpin mampu menanamkan suatu nilai, hormat, 

dan kebanggaan untuk mengutarakan suatu visi dengan jelas;  

2. Perhatian individual: pemimpin membantu para pengikut berpikir 

kembali dengan cara-cara rasional untuk memeriksa sebuah 

situasi. Ia mendorong para pengikut agar kreatif;  

3. Rangsangan intelektual: pemimpin membantu para pengikut 

berpikir kembali dengan cara-cara rasional untuk memeriksa 

sebuah situasi. Ia menolong para pengikut agar kreatif;  

4. Penghargaan yang tidak terduga: pemimpin memberitahu para 

pengikut tentang apa yang harus dikerjakan untuk menerima 

penghargaan yang lebih mereka sukai; dan  

5. Manajemen dengan pengecualian: pemimpin mengijinkan para 

pengikut untuk mengerjakan tugas dan tidak mengganggu kecuali 

sasaran-sasaran tidak dicapai dalam waktu yang masuk akal dan 

biaya yang pantas.125  
 

Perkembangan lingkungan organisasi mengalami perubahan 

yang begitu cepat. Hal ini membutuhkan respon yang cepat dari 

semua anggota organisasi agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

dapat tercapai. Untuk itu, peran pemimpin sangat penting terutama 

dalam hal pengambilan keputusan organisasional. Pemimpin juga 

harus tepat menempatkan bawahan dalam proses pengambilan 

keputusan. Dalam beberapa hal tertentu, bawahan dan anggota 

organisasi lain perlu terlibat lebih banyak dalam beberapa hal 

tertentu. Namun ada pula beberapa bagian yang perlu ditetapkan 

secara tegas oleh pemimpin tanpa perlu banyak melibatkan pihak lain 

agar kefektifan organisasi dapat tercapai. Kepemimpinan dan 

                                                           
125Dydet Hardjito, Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2001), 236. 
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pengambilan keputusan yang menarik untuk dikaji. Kedua elemen 

tersebut dalam kenyataanya saling terkait satu sama lain dan 

terkadang tidak dapat dipisahkan.  

Di lingkungan masyarakat maupun dalam organisasi formal 

ataupun non formal, selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari 

yang lain. Seseorang yang mempunyai kemampuan lebih tersebut 

kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang mengatur orang 

lain. Biasanya orang yang seperti itu disebut pemimpin (leader) atau 

manajer (manager). Semua organisasi, apapun jenisnya, tentunya 

memerlukan seorang pemimpin atau manajer yang nantinya akan 

menjalankan kegiatan kepemimpinan (leadership) dan atau 

manajemen (management). Kepemimpinan (leadership) merupakan 

suatu subjek yang sudah lama diminati para ilmuwan maupun orang 

awam. Fokus dari kebanyakan penelitian adalah mengenai 

determinan-determinan dari efektivitas kepemimpinan dalam setiap 

pengambilan keputusan. Tugas pemimpin antara lain penyelesaian 

masalah dan pengambilan keputusan (problem solving and decision-

making activity). Penyelesaian masalah merupakan proses 

menghasilkan satu solusi guna mengenali, mengidentifikasi dan 

merinci masalah. Pengambilan keputusan merupakan proses 

penentuan satu alternatif pilihan atas beragam alternatif pilihan. 

Aktifitas penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan 

membutuhkaan perhatian dan pendefinisian yang tepat atas masalah, 

penentuan tujuan, menemukan, mendesain dan menetapkan sejumlah 

tindakan yang tepat, serta mengevaluasi dan memilih alternatif 

tindakan terbaik. Aktivitas atau tugas penyelesaian masalah dilakukan 

melalui proses pengambilan keputusan dengan baik, berkualitas dan 

efektif. 
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BAB VI 

PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN 

PERUBAHAN PADA ORGANISASI  

PENDIDIKAN ISLAM 

 
 

Dalam suatu organisasi apapun bentuknya dan jenisnya tidak 

dapat dipisahkan dari peran setiap individu dalam organisasi, tak 

terkecuali peran seorang pemimpin. Ketika organisasi dihadapkan 

pada adanya suatu permasalahan tentu hal ini tidak dapat disikapi 

secara asal-asalan terutama dalam mengambil keputusan yang tepat 

dan menentukan arah tujuan organisasi. Bisa saja permasalahan dapat 

memicu perubahan dalam lingkungan organisasi yang memengaruhi 

anggota dan pengurus organisasi yang dapat dimungkinkan pengaruh 

tersebut bersifat positif ataupun negatif. Inilah yang menjadi poin 

penting bagi pemimpin di organisasi yang ia pimpin untuk 

menjalankan peran kepemimpinannya secara efektif karena posisinya 

yang sentral dalam organisasi termasuk dalam organisasi pendidikan. 

Organisasi, sedang dan akan terus mengalami perubahan yang 

semakin cepat, walau arah perubahannya tidak mudah untuk 

diprediksi. Para pemimpin dan pembuat keputusan perlu lebih 

memahami ke mana angin perubahan bertiup, karena setiap waktu hal 

tersebut dapat menentukan hidup matinya organisasi atau produktif 

tidaknya sebuah lembaga pendidikan. Dengan kata lain, organisasi 

harus mampu menganalisa faktor-faktor pemicu perubahan 

oganisasi.126 

Peran seorang pemimpin tentu harus benar-benar memiliki 

kompetensi atau kemampuan yang mumpuni agar organisasi dapat 

berjalan secara dinamis terutama ketika terjadi perubahan lingkungan 

organisasi yang dapat berdampak secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan 

strategi oleh pemimpin dalam organisasi disamping kompetensi yang 

memang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu berupa manajemen 

                                                           
126Abdul Aziz Wahab, Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan: 

Telaah terhadap Organisasi dan Pengelolaan Organisasi Pendidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2011), 278-279. 
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perubahan yang mencakup fungsi-fungsinya dengan tetap berpegang 

pada prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif. Hal ini dilakukan 

sebagai antisipasi adanya dampak perubahan lingkungan organisasi, 

sehingga tidak mengancam keutuhan organisasi dan tetap dapat 

bersinergi dengan adanya perubahan tersebut. 

 

A. Perubahan Organisasi dan Tuntutan Perubahan 

     Dalam Pendidikan Islam  

1. Pengertian Perubahan Organisasi 

Organisasi sebagai sebuah sistem harus terus menyesuaikan 

diri, bertransformasi, dan melakukan perubahan ke arah yang lebih 

baik agar gerak dan laju organisasi dapat dinamis dan 

berkelanjutan. Perubahan pada dasarnya membuat sesuatu menjadi 

lain. Dalam hal ini membuat sesuatu menjadi lain bisa dalam arti 

yang positif meningkat ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. 

Perubahan yang tidak direncanakan belum tentu dapat 

menghasilkan hal yang positif, namun perubahan yang 

direncanakan kemungkinan besar dapat menghasilkan hal-hal yang 

positif.127 

Didin Kurniadin dan Imam Machali mengemukakan bahwa 

perubahan organisasi merupakan perubahan atau pergeseran dari 

keadaan sebuah organisasi pada masa kini menuju pada masa yang 

akan datang sesuai dengan keadaan yang diinginkan.128 Sedangkan 

menurut Husaini Usman, perubahan organisasi ialah perpindahan 

ke arah yang lebih baik untuk mempertahankan keberadaan 

organisasi terhadap tuntutan perubahan zaman. Organisasi selalu 

berubah karena tidak ada yang abadi di dunia ini, semuanya 

berubah, termasuk organisasi; yang tidak berubah yaitu hanyalah 

perubahan itu sendiri.129 Jadi, dari pendapat yang telah dipaparkan 

dapat disimpulkan bahwa perubahan organisasi adalah 

penyesuaian diri suatu organisasi yang dilakukan secara dinamis 

dan positif dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan 

organisasi tersebut. 

                                                           
127Sentot Imam Wahjono, Perilaku Organisasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2010), 119.  
128Didin Kurniadin dan Imam Machali,  Manajemen Pendidikan: Konsep 

dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan  (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 275. 
129Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan  

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 259. 
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Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ra’d Ayat 

11 : 

ت  ۥَله بََٰ نُمَعقه ٱللَِّه  أَمرِ ِمن  ۥَفُظونَهُ ُیَ  ۦَخلِفهِ ِْي َيَديِه َوِمن بَ  مه
َٰ  مٍ َما بَِقو  َغرّی ِإنَّ ٱللََّه ََل ي  أَرَادَ  َوِإَذاٰۤ وا َما بِأَنُفِسِهم َغریّ ي َحتَّ

ن ُدونِهِ  ۥََۚل َمَردَّ لَهُ فَ  ُسوٰۤءا مٱللَُّه بَِقو   ِمن َوالٍ  ۦَوَما َْلُم مه

Artinya: 

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, 

mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 

Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka 

selain Dia.”130 

 

Ayat tersebut menjadi petunjuk bagi umat Islam untuk 

berusaha mengubah keadaan diri sendiri, yaitu tuntutan untuk 

berubah ke arah yang lebih baik. Demikian halnya lembaga 

pendidikan Islam, untuk menjadi lembaga yang diminati harus 

selalu membuat terobosan-terobosan baru, dalam artian mampu 

merubah dan menyesuaikan diri terhadap keadaan tuntutan 

dinamika zaman.131 

Perubahan tersebut dapat terjadi pada struktur organisasi, 

proses mekanisme kerja, sumber daya manusia, dan budaya. 

Tujuan perubahan ialah untuk memperbaiki organisasi agar 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan di sisi lain 

mengupayakan perubahan perilaku anggota. Dalam hal ini, 

                                                           
130Departemen Agama RI, Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahannya 

(Bandung: Diponegoro, 2012), 250. 
131Erwin Indrioko, “Lembaga Pendidikan Islam dalam Menghadapi 

Derasnya Perubahan”, Jurnal An-Nuha Vol.3, No.1 (Juli 2016), 62-63. 
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perubahan lingkungan bisa berupa lingkungan eksternal maupun 

internal organisasi.132 
 

2. Tuntutan Perubahan dalam Pendidikan Islam 

Dewasa ini sistem pendidikan nasional menghadapi berbagai 

tantangan yang cukup besar dan mendasar, terutama dalam 

konteks pembangunan masyarakat, negara dan bangsa. Tantangan 

itu dirasakan sehubungan dengan keadaan dan permasalahan di 

berbagai bidang kehidupan yang secara langsung memiliki kaitan 

dengan sistem pendidikan nasional. Tantangan ini bersumber dari 

dua faktor yang saling berpengaruh, baik dari faktor luaran 

(ekstern) maupun faktor dalam (intern). Oleh karena itu, lembaga 

pendidikan (tak terkecuali organisasi pendidikan Islam) dituntut 

untuk selalu melakukan perubahan dan pengembangan agar 

mampu merespon dan mengatasi berbagai tantangan tersebut. 

Kemendikbud RI mengidentifikasi tantangan-tantangan yang 

menuntut organisasi pendidikan harus berubah yaitu: (a) menuju 

keunggulan di bidang pendidikan, (b) pembentukan karakter 

bangsa, (c) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, (d) perlu 

memperkokoh integrasi bangsa, dan (e) menuju sistem 

pembelajaran dan penilaian yang efektif.133  

Organisasi pendidikan Islam sesungguhnya memiliki nafas 

gerakan kearah kemajuan yang selalu mengedepankan prinsip “al-
muhaafazatu ‘alaa qadiimi as-shaalih wa al-akhdzu bi al-jadiidi 

al-ashlah” melestarikan tradisi organisasi yang baik dan masih 

relevan, dan melakukan aktualisasi dan inovasi organisasi ke arah 

yang lebih cepat beradaptasi dengan melakukan perubahan yang 

cepat dalam merespon kebutuhan kekinian dan kemasa depanan 

yang lebih relevan dan gemilang. Tidaklah berlebihan semangat 

inovasi itu berjalan dengan masif di beberapa organisasi 

pendidikan Islam yang maju sebagai gerakan perubahan dengan 

melakukan adaptasi secara seimbang sesuai dengan semangat 

nilai-nilai kemajuan dalam ajaran Islam. Adaptasi tersebut 

diantaranya sebagaimana dalam penjelasan berikut: 

 

                                                           
132Didin Kurniadin dan Imam Machali, Manajemen Pendidikan: Konsep dan 

Prinsip Pengelolaan Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 275. 
133Rizky Dermawan, Pengambilan Keputusan (Bandung: Alfabeta, 2004), 

115. 
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a. Menuju Keunggulan di Bidang Pendidikan 

Memasuki abad ke-21, hubungan antar bangsa telah 

berkembang menjadi dunia tanpa batas (borderless world), baik 

dalam segi geografis, ekonomis, maupun sosio-budaya. Tidak 

ada negara satu pun di dunia ini yang tanpa saling berhubungan 

secara timbal balik, sehingga diperlukan keunggulan komparatif 

sumber daya manusia. Negara yang satu dengan yan lain akan 

saling membutuhkan secara timbal balik, karena adanya 

perbedaan kondisi dan potensi SDA dan SDM yang dimiliki. 

Oleh karena itu, pendidikan harus bermutu, baik dari segi 

masukan, proses, maupun hasil pendidikannya. Karena Allah 

SWT memerintahkan kepada manusia agar tidak boleh 

meninggalkan generasi lemah di belakang mereka dengan 

memberikan pendidikan yang berkualitas dan ketangguhan 

iman. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa' 

Ayat 9 : 
 

يِهم َعلَ  َخاُفوا ِضَع ًَٰفايَّة ُذره  َخلِفِهم ِمن تَ رَُكواَلو  ٱلَِّذينَ  شَ َولَيخ
 يًداَسدِ  َلفَلَيت َُّقوا ٱللََّه َوليَ ُقوُلوا َقو 

 

Artinya: 

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang 

sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di 

belakang mereka yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara 

dengan tutur kata yang benar.”134 
 

Esensi dari kalimat “hendaklah mereka bertakwa kepada 

Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang 

benar”dalam ayat tersebut di atas, menunjukkan integritas 

individu yang masif, sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan 

dan kualitas iman yang tentunya berimplikasi kepada 

keunggulan sumber daya manusia, tidak hanya dari aspek 

akademik, tetapi juga dalam segi seni, olahraga, disiplin, dan 

                                                           
134Departemen Agama RI, Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahannya 

(Bandung: Diponegoro, 2012), 78. 
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keterampilan untuk dapat hidup dalam masyarakat yang sedang 

mengalami perubahan. 
 

b. Pembentukan Karakter Bangsa 

Pendidikan diharapkan tidak hanya dapat mencetak 

generasi yang handal dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK), tetapi juga harus dilandasi iman dan ketaqwaan yang 

kuat, cinta tanah air, dan berbudi pekerti yang luhur, toleran, 

dan dapat saling menghargai yang kesemuanya adalah esensi 

dari nilai-nilai Islam.  
 

c. Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Pendidikan akademis merupakan salah satu pendekatan 

yang dianut oleh banyak negara, yang lebih mementingkan 

penguasaan Iptek. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka 

pendidikan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang 

memadai, guru yang berkompetensi, proses pembelajaran yang 

tidak hanya mementingkan penguasaan teori dan konsepsi, 

melainkan juga harus mementingkan penguasaan penerapan 

teori tersebut melalui kegiatan praktik di lapangan dan 

laboratorium, dimana dalam tradisi Islam ilmu itu ditegakkan 

dengan pilar yang kokoh berupa latihan-latihan, praktik, dan 

penelusuri nilai-nilai, sehingga berimplikasi luas dalam multi 

dimensi kehidupan yang luas, inilah sesungguhnya esensi 

pengamalan suatu ilmu dalam hadis Nabi SAW disebut sebagai 

ilmun yuntafa’u bihi yang manfaatnya mengalur terus tidak 

hanya sebatas kebutuhan kehidupan dunia, melainkan sampai 

kepada kebutuhan kehidupan yang sebenar-benarnya yaitu 

akhirat. 
 

d. Perlu Memperkokoh Integrasi Bangsa 

Mengacu pada tujuan pendidikan kita dan rumusan 

UNESCO (1972) yaitu learning to know, learning to do, 

learning to be dan learning to live together, maka diperlukan 

sumber daya manusia yang memiliki wawasan, keahlian dan 

keterampilan agar dapat menghasilkan karya yang bermutu dan 

dapat bersaing, serta memiliki watak dan semangat 

nasionalisme. Dalam Islam semangat nasionalisme itu disebut 

sebagai “hubb at-wathan” mencintai tanah air yang memiliki 

derajat nilai yang sangat tinggi sehingga disebut sebagai bagian 
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daripada “iman.” Semangat nasionalisme ini tentu saja didasari 

wawasan kebangsaan yang tidak hanya sebatas wawasan 

normatif semata, melainkan secara fungsional memiliki makna 

yang luas dalam berbangsa dan bernegara dan nilai-nilai Islam 

disini dihadirkan sebagai rahmatan lil ‘aalamiin. 
 

e. Menuju Sistem Pembelajaran dan Penilaian yang Efektif 

Pada saat ini sistem pembelajaran dan penilaian masih 

terlihat kaku, yang lebih berorientasi kepada guru, hasil belajar 

(akademis) dan dengan suasana yang kurang kondusif. Untuk 

itu, maka perubahan sistem pembelajaran dan penilaian hasil 

pembelajaran harus menjadi bagian yang integral dari 

perubahan dari dalam, yang dilakukan oleh, dari, dan untuk 

semua stakeholder pendidikan. Dengan demikian, perubahan 

tidak dipaksakan dari pihak luar melainkan dirasakan sebagai 

kebutuhan dari dalam. Tantangan dan permasalahan yang 

dihadapi oleh pendidikan tersebut menuntut dilakukannya 

perubahan dalam organisasi pendidikan secara terencana, 

sistematik, dan terus menerus. 

Perubahan dalam arti menyeluruh meliputi segala sesuatu 

yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan proses yang secara konsisten berorientasi 

tujuan, inilah sebaik-baik usaha yang dilakukan dalam suatu 

organisasi yang dikelola oleh pemimpin, sebagaimana dalam 

Hadits Nabi SAW : 

 ُمْوِر َدَواُمَها َو ِإْن َقلَّ اْلُ  َخرْی 

 

Artinya: 

“Sebaik-baik urusan yang dikerjakan secara konsisten dan 

berkesinambungan (dilakukan secara terus-menerus 

berorientasi tujuan) walaupun secara bertahap.”135 
 

 

 

 

                                                           
135Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi (Riyadh: 

Maktabah Al-Maarif, 1417 H.), 231. 
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B. Sumber, Jenis, dan Tipologi Perubahan Organisasi  

     Pendidikan 

a. Sumber Perubahan Organisasi Pendidikan 

Sumber utama pemicu perubahan berasal dari faktor di 

luar organisasi dan faktor dalam organisasi. Menurut 

Cummings dan Worley sebagaimana yang dikutip Kusumaputri, 

(2015), perubahan organisasi disebabkan oleh permasalahan 

atau munculnya ketidakwajaran yang menuntut organisasi 

untuk berubah.136 Lebih lanjut Siswanto dan Sucipto (2008), 

menyebutkan bahwa sumber-sumber pendorong perubahan 

tersebut, adalah sebagai berikut : 

1. Lingkungan 

Perubahan organisasi seringkali dipengaruhi oleh perubahan 

lingkungannya. Lingkungan umum organisasi meliputi 

faktor-faktor teknologi, ekonomi, hukum, politik dan 

kebudayaan. 

2. Sasaran dan nilai 

Dorongan lain untuk perubahan datang dari modifikasi 

sasaran organisasi. Perubahan nilai juga penting, karena 

menyebabkan perubahan sasaran. 

3. Teknik 

Sistem teknik jelas merupakan suatu sumber perubahan 

organisasi. Perubahan teknik ini meliputi bentuk dan fungsi 

suatu produk atau jasa, disamping proses transformasi yang 

dipakai oleh organisasi itu. 

4. Struktur 

Sumber lain perubahan organisasi adalah sistem struktur. 

Perubahan-perubahan ini jelas berkaitan dengan perubahan-

perubahan dan sistem berbagai sub sistem yang lain. 

5. Manajerial 

Dalam kegiatan perencanaan dan pengawasan, peranan 

manajer adalah mempertahankan keseimbangan yang 

                                                           
136Erika Setyani Kusumaputri, Komitmen Pada Perubahan Organisasi: 

Perubahan Organisasi dalam Perspektif Islam dan Psikologi (Yogyakarta: 

Deepublish, 2015), 1.  
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dinamis antara kebutuhan akan stabilitas dan kontinuitas 

organisasi dengan kebutuhan akan adaptasi dan inovasi.137 
 

b. Jenis Perubahan Organisasi Pendidikan 

Ada tiga jenis perubahan menurut Sulaksana (2004), 

yakni: 

1. Smooth Incremental Change 
Di mana perubahan terjadi secara lambat, sistematis 

dan dapat diprediksikan. Smooth Incremental Change 

mencakup rentetan perubahan yang berlangsung pada 

kecepatan konstan (tetap tidak berubah atau terus-menerus 

seperti itu). 

2. Bumpy Incremental Change 
Perubahan ini dicirikan sebagai periode relatif tenang 

yang sekali-sekali disela percepatan gerak perubahan. 

Pemicu perubahan jenis ini selain mencakup perubahan 

lingkungan organisasi, juga bisa bersumber dari perubahan 

internal seperti tuntutan peningkatan efisiensi dan perbaikan 

metode kerja. Contohnya, reorganisasi yang secara periodik 

dilakukan oleh lembaga pendidikan. 

3. Discontinuous Change 
Perubahan ini ditandai oleh pergeseran-pergeseran 

cepat atas strategi, struktur atau budaya, atau ketiganya 

sekaligus. Dalam hal ini, discontinuous change bisa 

dipadankan dengan perubahan sebagai respon atas 

pergolakan lingkungan pada tingkat tertinggi; berbagai 

kejadian dan situasi tak terduga muncul lebih cepat 

ketimbang kemampuan organisasi untuk meresponnya.138 
 

c. Tipologi Perubahan Organisasi Pendidikan 

Suatu organisasi yang melakukan perubahan pada 

dasarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan dampak terhadap 

organisasi, yakni terbagi menjadi dua kategori. Pertama, adalah 

organisasi yang melakukan perubahan operasional, yang tentu 

memiliki dampak pada perubahan sistem operasionalisasi. 

                                                           
137Siswanto dan Agus Sucipto, Teori dan Perilaku Organisasi: Sebuah 

Tinjauan Integratif (Malang: UIN Malang Press, 2008), 105.  
138Uyung Sulaksana, Managemen Perubahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), 35-37.  
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Biasanya perubahan ini bersifat parsial dan memiliki pengaruh 

yang kecil terhadap devisi atau unit-unit lainnya dalam 

organisasi. 

Sedangkan, tipologi perubahan kedua adalah perubahan 

strategis. Tipologi perubahan ini memiliki dampak yang luas 

dan memerlukan dukungan dari seluruh pihak yang ada dalam 

organisasi. Perubahan strategis ini memerlukan koordinasi yang 

terintegrasi dari seluruh komponen yang ada dalam organisasi. 

Beberapa macam perubahan strategis yang dihadapi sebuah 

organisasi antara lain: 

1) Perubahan budaya dan nilai-nilai dasar organisasi. Sebuah 

organisasi yang akan melakukan perubahan budaya sebagai 

komponen targetnya harus melibatkan semua pihak yang ada 

dalam organisasi tersebut. 

2) Perubahan arah/fokus lembaga pendidikan. Perubahan fokus 

lembaga pendidikan dapat berupa pengalihan strategi atau 

memang benar-benar meninggalkan strategi lama dan beralih 

ke strategi yang baru. 

3) Perubahan cara kerja untuk meningkatkan efisiensi, 

peningkatan produktivitas atau pemanfaatan sumber daya-

sumber daya baru.139 

 

C. Manajemen Perubahan dalam Lingkungan Pendidikan  

Apabila dikaitkan dengan manajemen, manajemen 

perubahan merupakan sebuah proses mengelola segala elemen 

yang terkait dengan perubahan untuk mencapai tujuan organisasi, 

baik perubahan yang disengaja maupun perubahan yang muncul 

dengan sendirinya.140 

Kita mengetahui bahwa perubahan lingkungan pendidikan 

dapat direncanakan, tetapi ada pula perubahan yang tidak 

direncanakan. Apa yang kita namakan perubahan yang tidak 

direncanakan terjadi begitu saja dengan berlangsungnya waktu, 

atau adanya kekuatan-kekuatan eksternal yang menyebabkan 

timbulnya perubahan tersebut, yang memengaruhi organisasi yang 

                                                           
139Siswanto dan Agus Sucipto, Teori dan Perilaku Organisasi: Sebuah 

Tinjauan Integratif  (Malang: UINMalang Press, 2008), 119-120. 
140Didin Kurniadin dan Imam Machali, Manajemen Pendidikan: Konsep 

dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan  (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 275.  



113 

 

bersangkutan. Maka, biasanya organisasi-organisasi dan individu-

individu segera bereaksi terhadap perubahan-perubahan yang tidak 

direncanakan tersebut, guna meminimasi kerusakan-kerusakan 

yang terjadi, atau untuk mempertahankan atau memperbaiki situasi 

yang berlaku. Di lain pihak, perubahan yang direncanakan 

merupakan hasil dari tindakan persiapan yang dilaksanakan secara 

sadar, guna mencapai tujuan tertentu atau kondisi keorganisasian 

yang diinginkan. 

Perubahan-perubahan yang direncanakan umumnya 

berupaya untuk mencapai dua macam tipe hasil. Adapun tipe 

pertama ditujukan ke arah memperbaiki kemampuan organisasi 

yang bersangkutan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang 

tidak direncanakan, yang sedang dihadapi olehnya. Perubahan-

perubahan yang terjadi dalam bidang ini, mencakup antara lain: 

upaya meningkatkan efektivitas pengumpulan informasi dan 

sistem-sistem peramalan (forecasting systems) dan fleksibilitas 

organisasi tersebut, demikian rupa, hingga ia dapat menyesuaikan 

diri dengan perubahan-perubahan tersebut secara tepat dan pada 

waktu yang tepat. 

Tipe kedua perencanaan yang direncanakan ditujukan ke 

arah mengubah perilaku para anggota supaya mereka menjadi 

kontributor-kontributor lebih efektif, bagi tujuan-tujuan organisasi 

yang bersangkutan. Perubahan-perubahan dalam kategori ini 

mencakup: upaya menciptakan sikap-sikap baru, nilai-nilai baru, 

dan cara-cara memvisualisasi organisasi dan peranan para anggota 

di dalamnya maupun pemberian pelatihan guna meningkatkan 

produktivitas antar hubungan pribadi dan pencapaian kontribusi-

kontribusi kreatif.141 
 

D. Analisis Peran Kepemimpinan pada Lingkungan   

     Organisasi Pendidikan 

1. Tuntutan Perubahan 

Perubahan tentang selera masyarakat terhadap pendidikan 

juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya lembaga pendidikan 

Islam atau madrasah hanya dituntut untuk menghasilkan lulusan 

yang lebih menguasai ilmu agama dibandingkan dengan ilmu 

                                                           
141J. Winardi, Manajemen Perubahan (Management of Change) (Jakarta: 

Kencana Prenada Media, 2010), 86-87. 
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umum, sekarang para orang tua siswa menginginkan madrasah 

mampu menghasilkan lulusan yang menguasai baik agama 

maupun ilmu umum (ilmu pengetahuan dan teknologi). Bahkan 

banyak orang tua siswa yang menginginkan anaknya kelak 

menjadi dokter yang ulama atau ulama yang dokter, peneliti yang 

ulama atau ulama yang peneliti, guru yang ulama atau ulama yang 

guru dan profesi lain, tetapi juga menguasai agamanya dengan 

sangat baik.142 

Kondisi tersebut tentu menuntut perubahan dalam 

pengelolaan madrasah. Madrasah selain harus menyiapkan 

berbagai sumber daya untuk menyiapkan siswanya pandai agama, 

memiliki perilaku yang agamis, namun juga harus menyiapkan 

berbagai sumber daya untuk membuat siswanya menjadi pandai 

dalam berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, dan seni. 

Perubahan ini tentu saja tidak akan cukup jika hanya mengubah 

kurikulum, tetapi yang lebih penting adalah mengubah cara 

berpikir seluruh komponen madrasah tentang paradigma baru 

madrasah. Perubahan cara berpikir ini kemudian akan 

memengaruhi perubahan tentang berbagai nilai-nilai di Madrasah 

yang pada akhirnya juga akan memengaruhi terhadap perubahan 

budaya madrasah. 
 

2. Peran Kepemimpinan dalam Manajemen Perubahan 

Setiap perubahan memerlukan agen perubahan, yakni agar 

dapat membantu organisasi atau lembaga pendidikan dalam 

perubahan tersebut. Perubahan dapat terjadi dan berjalan dengan 

baik dengan adanya kepala sekolah yang berperan sebagai 

pemimpin yang memiliki visi jelas, yaitu tentang gambaran 

sekolah yang dicita-citakan. Di samping itu, kepala sekolah juga 

harus mampu membimbing, mendorong, dan mengorganisasi-kan 

guru dan staf dengan baik.143 

Kepala sekolah/madrasah sebagai agen perubahan, yaitu 

memiliki peran sebagai:  

                                                           
142Muhaimin, Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan 

Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (Jakarta: Kencana, 2010), 69-70. 
143Muchlas Samani dkk, Manajemen Sekolah: Panduan Praktis Pengelolaan 

Sekolah (Yogyakarta: Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, 2009), 181-183. 

  



115 

 

a. Catalyst; Berperan meyakinkan orang lain tentang perlunya 

perubahan  menuju kondisi yang lebih baik.  peran Catalyst, 

yaitu selalu meyakinkan kepada guru dan staf serta orang tua 

siswa bahwa perlunya perubahan budaya organisasi madrasah 

untuk menuju kondisi yang lebih baik. 

b. Kepala sekolah/madrasah selalu menekankan penting-nya 

perubahan menuju kondisi yang lebih baik. 

c. Solution givers; Berperan untuk mengingatkan akan tujuan 

akhir dari perubahan yang dilaksanakan. Dalam hal ini yaitu 

metode dan strategi boleh berubah, akan tetapi tujuan akhir 

harus tetap dipertahankan. 

d. Process helpers; Berperan membantu kelancaran proses 

perubahan terutama dalam menyelesaikan masalah yang 

muncul dan membina hubungan antara pihak-pihak yang 

terkait. Kepala sekolah/madrasah memiliki peran sebagai 

process helpers, ia mampu membantu lembaga pendidikan 

menyelesaikan masalah yang muncul dan dapat membina 

hubungan antara pihak-pihak terkait, sehingga proses perubahan 

yang direncanakan oleh madrasah dapat berjalan dengan lancar. 

Hal ini dapat kita lihat ketika siswa ada masalah dengan 

kemampuan pemahaman dan konsentrasinya terhadap mata 

pelajaran tertentu, maka kepala madrasah membawa siswa 

tersebut ke psikolog untuk mengetahui hasilnya.144 
 

Beberapa hal yang harus digaris bawahi dalam perubahan 

organisasi dan tuntutan perubahan dalam pendidikan Islam, yaitu: 

1) Tentang hakikat perubahan organisasi, jadi suatu perubahan 

organisasi ini adalah merupakan bagaimana suatu organisasi itu 

mampu melakukan adaptasi dengan tuntutan zaman. Jadi, 

perubahan ini memang sesuatu yang sifatnya sunnatullah yang 

tidak bisa terlepas dari kehidupan didalam berorganisasi. 

Didalam tuntutan perubahan itu organisasi pendidikan harus 

mampu memposisikan dirinya sebagai agen of change, sebagai 

tempat bagaimana dia mampu beradaptasi melakukan 

perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan zaman, karena 

didalam perkembangan perubahan sebagai suatu tuntutan baik 

                                                           
144Baharudin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam; Antara Teori 

dan Praktik (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 99. 
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pada skala global, pada skala nasional dan skala regional itu 

benar-benar perubahan yang mengalami akselarasi percepatan 

yang luar biasa sehingga organisasi harus bisa membagi 

percepatan itu dalam hal ini pemimpin organisasi baik pada 

lembaga pendidikan pada umumnya maupun lembaga 

pendidikan Islam harus mampu memahami bahwa perubahan 

itu sebagai suatu keniscayaan dari kebutuhan yang harus 

diadaptasi oleh organisasi. Pertama pemimpin organisasi harus 

mampu memposisikan suatu organisasi yang dipimpin sebagai 

organisasi yang mampu beradaptasi dan merespon perubahan, 

maka ada dua hal yang harus diperkuat didalam menyikapi 

perubahan, yaitu pertama, bagaimana pemimpin harus 

memastikan didalam organisasi lembaga yang dia pimpin harus 

memiliki dua kekuatan, pertama yang disebut dengan 

competitive power, jadi suatu organisasi harus memiliki 

kemampuan atau daya saing yang tinggi didalam menyikapi 

perubahan. Daya saing yang tinggi ini adalah suatu adaptasi 

yang mengalami percepatan karena begitu cepat suatu 

organisasi harus merespon kebutuhan perubahan itu, tentu bagi 

lembaga pendidikan Islam yang notabene suatu organisasi yang 

mungkin baru berkembang sebelum memberikan penguatan 

pada kemampuan daya saing lembaga harus pertama 

menguatkan kemampuan daya sanding, jadi betul-betul ini 

berbicara tentang mutu. Jadi, mutu tentang pendidikan ini 

memang harus memiliki dua kekuatan, yaitu daya saing dan 

daya sanding. Ini harus diberikan kepastian atau jaminan oleh 

seorang pemimpin bagi organisasi pendidikan yang dia pimpin 

didalam menyikapi perubahan itu adalah sebuah keniscayaan, 

tuntutan itu tidak bisa lari dari perkembangan-perkembangan 

yang ada sehingga suatu lembaga pendidikan organisasi atau 

organisasi pendidikan harus mampu mengimbangi perubahan 

itu dan menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada. Jadi, 

seorang pemimpin harus siap bagaimana dia mampu 

mengorganisasi yang dia pimpin mampu menjawab tuntutan 

kekinian dan kemasa depanan. Ini adalah suatu hal yang harus 

dilakukan dalam hal bagaimana menyikapi perubahan dan ini 

adalah sebuah alternasi bagi pemimpin didalam memanage 

perubahan itu, karena bagaimanapun perubahan itu adalah suatu 

yang memang pasti terjadi. Maka pemimpin harus mampu 
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memiliki pandangan-pandangan yang menerjemahkan tuntutan-

tuntutan perubahan yang begitu cepat tersebut, sehingga 

organisasi pendidikan harus mampu menjawab tuntutan tersebut 

secara proposional. Maka didalam hal ini seorang pemimpin 

organisasi lembaga pendidikan Islam dia harus betul-betul 

memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menerjemahkan 

kemungkinan yang akan terjadi sekian tahun dikemudian hari, 

maka dia harus betul-betul visioner. Jadi, seorang pemimpin 

adalah seorang manager yang harus memiliki kemampuan 

menerjemahkan tuntutan-tuntutan yang akan datang, dan dia 

harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia, sumber 

daya sarana dan prasarana, perangkat pendukung didalam suatu 

organisasi, sumber daya lingkungan, kemudian sumber daya 

teknologi harus betul-betul dipersiapkan dalam rangka 

bagaimana mempersiapkan pendidikan yang dia pimpin betul-

betul bisa menjawab kebutuhan kekinian dan kemasa depanan. 
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BAB VII 

PERANAN KEPEMIMPINAN DALAM DINAMIKA 

KELOMPOK 

 
 

Dinamika diartikan sebagai gerak atau kekuatan yang dimiliki 

sekumpulan orang di masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan 

dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Jadi dapat dikatakan 

bahwa dinamika kepemimpinan dapat berubah dan berkembang 

sesuai dengan situasi kehidupan manusia yang bersifat dinamis. 

Hubungan manusiawi dapat berubah dan berkembang sehingga 

perwujudan manusia menjadi bersifat dinamis.145 Oleh karena itu, 

seseorang yang menjadi pemimpin perlu memiliki sifat kemanusiaan, 

demokratis dan mencintai rakyat bawahannya. Kepemimpinan 

merupakan masalah manusia yang bersifat unik dan tidak sekedar 

menyentuh kehidupan manusia sebagai individu, tetapi juga makhluk 

sosial. Karena setiap proses kepemimpinan dalam keunikannya 

masing-masing tidak dapat melepaskan diri dari kondisi yang bersifat 

dan bernilai manusiawi. Keunikan masalah kepemimpinan seunik 

manusianya itu sendiri, banyak persoalan yang perlu dipahami jika 

seseorang ingin menjadi pemimpin yang baik dan efektif. Dinamika 

kepemimpinan kelompok, peranan pemimpin, pengendalian dalam 

pemimpin, fungsi kelompok bagi individu adalah persoalan yang 

perlu dipahami. Demikian pula, bagaimana seorang pemimpin 

bertindak sesuai perkembangan situasi yang dihadapinya. 
 

A. Tugas Pemimpin Dalam Kelompok  

Secara sosial psikologis kepemimpinan merupakan produk 

dari interaksi sosial. Pada uraian dinamika kelompok telah 

diterangkan bagaimana proses terbentuknya kepemimpinan dan 

juga telah digambarkan bahwa peranan pemimpin dalam dinamika 

kelompok memegang arti besar. Oleh karena itu, perlu kiranya 

dijelaskan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut seorang 

yang dinamakan pemimpin dan kepemiminan itu.  
 

                                                           
145Siswanto dan Agus Sucipto, Teori dan Perilaku Organisasi: Sebuah 

Tinjauan Integratif (Malang: UIN Malang Press, 2008), 135. 
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1. Peranan kepemimpinan  

Tiap organisasi yang memerlukan kerjasama antar 

manusia dan menyadari bahwa masalah manusia yang utama 

adalah masalah kepemimpinan. Kita melihat perkembangan dari 

kepemimpinan pra ilmiah kepada kepemimpinan yang ilmiah. 

Dalam tingkatan pra ilmiah kepemimpinan itu disandarkan 

kepada pengalaman intuisi, dan kecakapan praktis. 

Kepemimpinan itu dipandang sebagai pembawaan seseorang 

sebagai anugerah Tuhan YME. Karena itu dicarilah orang yang 

mempunyai sifat-sifat istimewa yang dipandang sebagai syarat 

suksesnya seoran pemimpin. Dalam tingkatan ilmiah 

kepemimpinan dipandang sebagai suatu fungsi, bukan sebagai 

kedudukan atau pembawaan pribadi seseorang. Maka 

diadakanlah suatu analisa tentang unsur-unsur dan fungsi yang 

dapat menjelaskan kepada kita, syarat-syarat apa yang 

diperlukan agar pemimpin dapat bekerja secara efektif dalam 

situasi yang berbeda-beda. Pandangan baru ini membawa 

pembahasan besar. Cara bekerja dan sikap seorang pemimpin 

yang dipelajari. Konsepsi baru tentang kepemimpinan 

melahirkan peranan baru yang harus dimainkan oleh seorang 

pemimpin. Titik berat beralihkan dari pemimpin sebagai orang 

yang membuat rencana, berfikir dan mengambil tanggung 

jawab untuk kelompok serta memberikan arah kepada orang-

orang lain. Kepada anggapan, bahwa pemimpin itu pada 

tingkatan pertama adalah pelatih dan koordinator bagi 

kelompoknya. Fungsi yang utama adalah membantu kelompok 

untuk belajar memutuskan dan bekerja secara lebih efisien  

dalam peranannya sebagai pelatih seorang pemimpin dapat 

memberikan bantuan-bantuan yang khas, yaitu :  

1) Pemimpin membantu akan terciptanya suatu iklim sosial 

yang baik.  

2) Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan 

prosedur-prosedur kerja.  

3) Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisasi diri.  

4) Pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan 

sama dengan kelompok.  
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5) Pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok untuk 

belajar dari pengalaman.146  

 

B. Dinamika Kelompok  

Sementara itu didalam kaum dinamika kelompok 

mengetengahkan persyaratan pendidikan dalam kelompok. 

Maksudnya ialah bahwa seseorang dapat saja menjadi pemimpin 

asal dapat mementingkan kebutuhan-kebutuhan kelompok dalam 

rangka menjalankan kepemimpinannya dan untuk memiliki 

persyaratan ini dapat dilakukan dengan jalan melatih diri dalam 

kehidupan kelompoknya. Dilihat dari segi-segi yang ada, maka 

kepemimpinan itu merupakan keseluruhan dari keterampilan dan 

sikap merupakan hal-hal yang dapat dipelajari dan dapat diajarkan 

pula, yaitu dalam kelompok (group lantern leadership). Floyed D. 

Ruch, sebagaimana dikutip oleh Chaniago (2011), mengemukakan 

tiga pembagian besar mengenai tugas seorang pemimpin dalam 

kelompok, ketiga kelompok penggolongan tugas tersebut adalah :  

1. Menentukan struktur dari suatu situasi terentu (structuring the 

situation).  

2. Mengadakan pengawasan atas perilaku para anggota dalam 

anggota (controlling group behaviour). 

3. Menjadi juru bicara kelompok ke pihak luar.147  
 

Sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa ada hubungan 

yang tidak terpisahkan antara pemimpin kelompok dengan 

kepemimpinannya, sehingga dengan mempelajari kepemimpinan 

dianggap perlu terlebih dahulu mengatahui beberapa hal tentang 

pemimpin, akan dapat memahami kepemimpinan termasuk sifat-

sifat dan klasifikasinya.  

a. Proses Pengambilan Keputusan  

Keputusan dari seorang pemimpin tidak datang secara 

tiba-tiba, tetapi melalui suatu proses. Pengambilan keputusan 

yang akan diwujudkan menjadi kegiatan kelompok merupakan 

hak dan kewajiban (tanggung jawab) puncak pimpinan berupa 

                                                           
146Sudarwan Danim, Kepemimpinan Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012), 

132. 
147Nasrul Syakur Chaniago, Manajemen Organisasi (Bandung: Citapustaka, 

2011), 79. 
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wewenang. Dan wewenang itu dapat dilimpahkan. Allah SWT 

berfirman dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 58 : 

هِلَها َوِإَذا ِإنَّ ٱللََّه يَأُمرُُكم َأن تُ َؤدُّوا ٱَْلَم َٰنَ َِٰت ِإَلَٰٰۤ أَ  
ا  َحَكمُتم َبَْي ٱلنَّاِس َأن ََتُكُموا بِٱلَعدِل ِإنَّ ٱللََّه نِِعمَّ

ي ۦيَِعُظُكم بِهِ   ا َبِصریاعِإنَّ ٱللََّه َكاَن ْسَِ

Artinya:  

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat”148  
   

Dalam pelimpahan wewenang tidak berarti pihak 

penerima wewenang boleh membuat keputusan atau melakukan 

kegiatan sekehendak hatinya. Tetapi harus tetap dalam batas 

norma-norma dan kebijakan umum yang berlaku dalam 

organisasinya. Pelimpahan wewenang harus diiringi dengan 

pelimpahan tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai 

keharusan atau kewajiban melaksanakan wewenang yang 

dimiliki dengan cara baik dan benar. Dan menyampaikan 

laporan pelaksanaan atau hasilnya kepada pemberi wewenang, 

agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan. 

Pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin yang 

bersikap apriori adalah merupakan proses, baik yang 

berlangsung dalam pikiran maupun dalam kegiatan operasional 

pemecahan masalah.  

Proses pengambilan keputusan itu berlangsung dengan 

tahapan sebagai berikut :  

1) Menghimpun data melalui pencatatan dan bahkan mungkin 

berupa kegiatan penelitian. 

2) Melakukan analisis data.  

3) Menetapkan keputusan yang ditempuh.  

                                                           
148Departemen Agama RI, Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahannya 

(Bandung: Diponegoro, 2012), 87. 
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4) Mengoperasionalkan keputusan menjadi kegiatan atau 

tindakan. 

5) Selama berlangsungnya kegiatan sebagai pelaksanaan 

keputusan akan diperoleh data operasional baru.149  

Proses pengambilan keputusan seperti yang diuraikan di 

atas telah menggambarkan bahwa dinamika kelompok sangat 

tergantung pada keputusan-keputusan yang ditetapkan. Dari 

proses itu dihasilkan keputusan-keputusan yang pelaksanaanya 

menjadi kegiatan yang berpengaruh langsung pada 

perkembangan dan kemajuan organisasi. Jelas bahwa proses 

pengambilan keputusan berpengaruh pada dinamika 

kepemimpinan.  

    

b. Pengendalian Dalam Kepemimpinan  

Tujuan pokok kegiatan pengendalian dalam 

kepemimpinan adalah untuk memperoleh tanggapan berupa 

kesediaan mewujudkan program kerja daripada anggota 

organisasi. Respons itu berarti juga sikap dan tingkah laku yang 

menunjukkan ketaatan atau kepatuhan dalam melaksanakan 

tugas pokok yang menjadi beban kerja masing-masing respons 

tersebut kesetiaan atau kepatuhan pada pemimpin, yang 

diwujudkan dengan adanya kesediaan mengerjakan segala 

sesuatu sesuai kehendaknya. Pemimpin menjalin hubungan 

kerja yang efektif melalui kerjasama dengan orang-orang yang 

dipimpinnya.150 Dengan demikian semua program kerja akan 

terlaksana berkat bantuan orang-orang yang dipimpin, karena 

setiap pemimpin tidak mungkin bekerja sendiri, dan tidak 

mungkin bertindak dengan kekuasaannya untuk memerintah 

orang lain bekerja semata-mata untuk dirinya. Pengendalian 

dalam kepemimpinan disatu pihak bermaksud memelihara 

norma-norma atau kepribadian atau kode etik organisasi yang 

mampu mengatur dan menggerakkan anggota pada tujuan yang 

hendak dicapai. Sedang dipihak lain bermaksud juga agar 

                                                           
149Patricia Buhler, Alpha Teach Yourself: Management Skills in 24 Hours. 

Terj. Sugeng Haryanto dan Sukono Mukidi, Alpha Teach Yourself: Management 

Skills dalam 24 Hours (Jakarta: Prenada Media Grup, 2001), 107. 
150Yayat Hayati Djatmiko, Perilaku Organisasi (Bandung: PT. Alfabeta, 

2008), 86. 
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norma-norma atau kepribadian kelompok selalu seirama dengan 

perkembangan masyarakat, sehingga organisasi berkembang 

secara dinamis namun tetap pada tujuan bersama.         

   

C. Fungsi Kelompok bagi Individu dan Fungsi Pemimpin  

Fungsi kelompok adalah untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan kelompok dan bukan satu atau dua orang anggota 

kelompok saja. Akan tetapi seseorang masuk dalam kelompok 

biasanya disertai dengan harapan atau keinginan tertentu. 

Kebutuhan kelompok itu bukan jumlah dari kebutuhan masing-

masing individu. Oleh karena itu, sering terjadi persoalan 

ketidaksesuaian antara kebutuhan kelompok dengan kebutuhan 

secara perseorangan. Dengan demikian, dibutuhkan adanya 

pemimpin yang dapat memenuhi kebutuhan individu dalam rangka 

memenuhi kebutuhan kelompok.     
 

1. Fungsi Pemimpin Dalam Kelompok  

a. Fungsi kepemimpinan; Fungsi artinya jabatan (pekerjaan) 

yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu 

bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan 

langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan 

kelompok/organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan 

bahwa setiap pemimpin berada didalam dan bukan diluar 

situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial 

karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu 

didalam situasi sosial suatu kelompok/organisasi.151 Fungsi 

kepemimpinan memiliki dua dimensi seperti :  

1) Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan 

mengarahkan (direction) dalam tindakan atau aktivitas 

pemimpin.  

2) Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan 

(support) atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin 

dalam melaksanakan tugas-tugas pokok 

kelompok/organisasi.152 Secara operasional dapat 

dibedakan dalam lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu 

:  

                                                           
151Didin Kurniadin dan Imam Machali, Manajemen Pendidikan: Konsep dan 

Prinsip Pengelolaan Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 98. 
152Kurniadin dan Machali, Manajemen …, 99-101. 
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a) Fungsi Intruksi  

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin 

sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan 

apa, bagaimana, bilamana, dan dimana perintah itu 

dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara 

efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan 

kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang 

lain agar mau melaksanakan perintah.  

b) Fungsi Konsultasi  

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pada tahap 

pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin 

kerapkali memerlukan bahan pertimbangan, yang 

mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang 

dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan 

informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. 

Tahap berikutnya konsultasi dari pimpinan kepada orang-

orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan 

ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Konsultasi ini 

dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan 

balik (feedback) untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah 

ditetapkan dan dilaksanakan, dengan menjalankan fungsi 

konsultatif dapat diharapan keputusan-keputusan 

pimpinan akan mendapat dukungan dan lebih mudah 

menginstruksikannya, sehingga kepemimpinan 

berlangsung efektif.      

c) Fungsi Partisipasi  

Dalam melaksanakan fungsi ini pemimpin berusaha 

mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam 

keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam 

melaksanakannya. Partisipasi ini  tidak berarti bebas 

berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan 

terarah berupa kerja sama dengan tidak mencampuri atau 

mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan 

pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan 

bukan pelaksana.    

d) Fungsi Delegasi  

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan 

pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan 
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keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa 

persetujuan dari seorang pemimpin. Fungsi delegasi pada 

dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima 

delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu 

pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan 

aspirasi.  

e) Fungsi Pegendalian  

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa 

kepemimpinan yang sukses/efektif mampu mengatur 

aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi 

yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan 

bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat 

diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, 

koordinasi, dan pengawasan.153  
 

Seluruh fungsi kepemimpinan tersebut diselenggarakan 

dalam aktivitas kepemimpinan secara integral, sebagai berikut: 

     

1) Pemimpin berkewajiban menjabarkan program kerja. 

2) Pemimpin harus mampu memberikan petunjuk yang jelas. 

3) Pemimpin harus berusaha mengembangkan kebebasan 

berfikir dan megeluarkan pendapat. 

4) Pemimpin harus mengembangkan kerja sama yang 

harmonis. 

5) Pemimpin harus mampu memecahkan masalah dan 

mengambil keputusan masalah sesuai batas tanggung jawab 

masing-masing. 

6) Pemimpi harus berusaha menumbuhkembangkan 

kemampuan memikul tanggung jawab. 

7) Pemimpin harus mendayagunakan pengawasan sebagai alat 

pengendali, dan memegang prinsip serta bertanggungjawab. 

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra’ Ayat 36 

: 
 

                                                           
153Winardi, Manajemen Perilaku Organisasi (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2007), 28. 
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مَع َوٱلَبَصَر َوٱلُفَؤاَد ُكلُّ  ۦَوََل تَقُف َما لَيَس َلَك بِهِ  ِعلٌم ِإنَّ ٱلسَّ
 َمْسئُ ْوًَل َكاَن َعنُه   ِئكَ أُولَ َٰٰۤ 

   Artinya: 

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 
mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 

pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan dimintai 

pertanggungan jawabnya.”154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
154Departemen Agama RI, Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahannya 

(Bandung: Diponegoro, 2012), 285. 
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BAB VIII 

PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MEMBANGUN 

BUDAYA ORGANISASI 

 

Kemampuan atau kecakapan pemimpin merupakan tulang 

punggung organisasi, mereka membuat perubahan, memajukan dan 

mendorong organisasi untuk mencapai hasil semaksimal mungkin. 

Pemimpin juga harus mengembangkan budaya organisasi yang dapat 

menunjang pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. 

Budaya organisasi yang dimaksud adalah pola perilaku yang meliputi 

pemikiran, tindakan, bahasa dan kebiasaan yang dilakukan oleh 

anggota organisasi, nilai-nilai yang dibagi atau dirasakan bersama 

oleh anggota suatu organisasi, norma-norma, kepercayaan, asumsi-

asumsi para anggota organisasi untuk mengelola masalah dan 

pengaruh di sekitarnya. Budaya organisasi akan berfungsi sebagai 

penjamin kelangsungan hidup organisasi apabila dalam organisasi 

tersebut terdapat nilai-nilai fundamental organisasi yang baik seperti 

menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas, penghargaan atas 

disiplin, pelayanan yang prima dan penghormatan atas keterbukaan. 

Budaya organisasi dapat terlaksana dengan baik, apabila pemimpin 

mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan perannya, artinya 

bahwa peranan pemimpin dapat mempengaruhi, menggerakkan dan 

mengarahkan bawahan supaya reflektif bersinergi dan bergerak maju 

berorientasi tujuan yang telah ditetapkan dan yang akan dicapai. 

 

A. Pengertian dan Fungsi Budaya Organisasi  

Budaya organisasi adalah suatu sistem pengertian bersama yang 

dipegang oleh anggota-anggota suatu organisasi, yang membedakan 

organisasi tersebut dari organisasi lainnya.155 Menurut Griffin 

(2004:), budaya organisasi adalah serangkaian nilai, keyakinan, 

perilaku, kebiasaan, dan sikap yang membantu seseorang anggota 

organisasi dalam memahami apa yang dianut organisasi tersebut, 

bagaimana organisasi tersebut melakukan segala sesuatu, dan apa 

yang dianggapnya penting. Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

                                                           
155Stephen P Robbins dan Timothy A. Judge, Perilaku Organisasi. 

diterjemahkan oleh: Diana Angelica ed.12. (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 256. 
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disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan pola perilaku yang 

meliputi pemikiran, tindakan, bahasa, dan kebiasaan yang dilakukan 

oleh anggota suatu organisasi yang membedakan organisasi tersebut 

dari organisasi lainnya, nilai-nilai yang dibagi atau dirasakan bersama 

oleh anggota suatu organisasi, norma-norma, kepercayaan dan 

asumsi-asumsi para anggota organisasi untuk mengelola masalah dan 

pengaruh di sekitarnya yang menjadi ciri khas karakteristik suatu 

budaya organisasi.156 

Karakteristik budaya organisasi adalah karakteristik yang telah 

umum disetujui untuk merefleksikan budaya organisasi, yaitu aturan 

perilaku yang diamati, norma-norma organisasi, nilai-nilai yang 

dominan yang terdapat dalam organisasi, filosofi yang dianut oleh 

organisasi, peraturan-peraturan organisasi, dan iklim organisasi. 

Gambaran ini menjadi dasar bagi sikap pemahaman bersama yang 

dimiliki oleh para anggota organisasi. Pemahaman tersebut mengenai 

organisasi, cara bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di 

dalam organisasi dan perilaku yang diharapkan dari anggota secara 

fungsional berkembang menjadi suatu budaya organisasi.  

Budaya suatu organisasi tidak selalu mudah dipahami, tidak 

konkrit dan sering hanya dinyatakan secara implisit, setiap organisasi 

menciptakan serangkaian asumsi, kesepakatan dan norma-norma 

yang mengatur perilaku para anggotanya sehari-hari. Perilaku yang 

sesuai dengan budaya organisasi akan berakibat tidak hanya 

pengakuan atas keberadaan seseorang sebagai anggota, tetapi juga 

mendapatkan imbalan dan penghargaan. Sebaliknya, perilaku yang 

dinilai negatif, karena tidak sesuai dengan budaya organisasi, 

dikenakan sanksi dapat berupa pengakhiran keberadaan seseorang 

dalam organisasi yang bersangkutan. Itulah sebabnya ditekankan 

bahwa seseorang diterima dan diakui sebagai anggota organisasi, 

yang bersangkutan harus siap dan bersedia melakukan berbagai 

penyesuaian dalam sistem nilai, sikap, kebiasaan dan perilakunya.157 

Kesimpulan fungsi budaya organisasi adalah sebagai perekat sosial di 

dalam mempersatukan anggota-anggotanya dalam tujuan organisasi 

                                                           
156Ricky W. Griffin, Manajemen. diterjemahkan oleh: Gina Gania (Jakarta: 

Erlangga, 2004), 162. 
157Sondang P. Siagian, Teori Pengembangan Organisasi (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2004), 249-250. 
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berupa ketentuan-ketentuan atau nilai yang harus dilakukan oleh para 

anggota.  

Budaya organisasi dapat terlaksana dengan baik, apabila 

pemimpin mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan peranannya, 

artinya bahwa peranan pemimpin dapat mempengaruhi, 

menggerakkan dan mengarahkan bawahannya supaya perilaku 

bawahan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan akan membantu 

terbentuknya budaya organisasi. Dalam mengembangkan budaya 

organisasi seorang pemimpin harus mempunyai nilai dan kepercayaan 

yang jelas dan kuat tentang organisasi yang diinginkan. Pemimpin 

memiliki kontribusi sebagai pencipta dan membentuk budaya 

organisasi, karena memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk 

melakukannya. Selain itu, pemimpin memiliki visi dan misi, 

kemudian memberikan contoh dan menyebarkannya yang kemudian 

diikuti oleh bawahannya. Hubungan yang saling terbuka dan percaya 

merupakan hal yang mendukung penyebaran nilai-nilai dan norma 

yang ada dalam budaya organisasi. Peranan pemimpin dalam 

mengembangkan budaya organisasi tercermin pada integrasi satu 

sama lain dengan menggunakan bahasa dan tata cara yang berlaku, 

adanya norma-norma yang berlaku seperti standar dan ketentuan 

perilaku, termasuk petunjuk tentang pekerjaan yang harus 

dilaksanakan, nilai-nilai penting yang hendak ditanamkan, dibangun, 

dan diresapi bersama oleh segenap anggota. Misalnya kualitas 

pelayanan, efesiensi, dan lain-lain, adanya filsafat tentang kebijakan-

kebijakan yang mencerminkan kepercayaan organisasi tentang 

bagaimana memperlakukan pegawai dan pelanggan, peraturan-

peraturan tentang petunjuk bagaimana bergaul dengan organisasinya, 

serta iklim organisasi yang memuat tentang cara berinteraksi antar 

anggota, dan pola bertindak terhadap orang luar. Budaya organisasi 

memberikan anggota organisasi cara-cara atau pola berperilaku, 

berpikir serta menuntut para anggota organisasi dalam mengambil 

keputusan. Apabila pemimpin membentuk budaya, maka mereka 

tidak membentuknya berdasarkan pilihan sendiri, melainkan melalui 

interaksi terus-menerus dengan anggota organisasi yang lain. Ini 

berarti seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan komunikasi 

strategis dan dasar power yang kuat.158 

 

                                                           
158Asri Laksmi Riani, Budaya Organisasi (Yogyakarta: Graha Ilmu), 41. 
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B. Peran Pemimpin dalam Membangun Budaya Organisasi 
Pemimpin haruslah memiliki waktu yang luas sehingga 

penggalian potensi anggota akan berlangsung dengan maksimal dan 

pada akhirnya mencapai tujuan yang diharapkan. Menyamakan 

persepsi dan merangsang mereka untuk berbuat akan menjadi sebuah 

pembicaraan yang panjang dan dilakukan dengan face to face karena 

bila dilakukan berkelompok akan mengurangi efeknya atau 

disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan. 

Salah satu contoh situasi yang berbeda-beda di mana seorang 

pemimpin menjalankan perannya, adalah fase/tahap-tahap sebuah 

organisasi dalam siklusnya. Peran seorang pemimpin pada saat 

organisasi baru dibentuk dan pada saat organisasi sudah mulai 

“menua”, sangatlah berbeda.159 
1. Fase Pendirian: Pemimpin sebagai Penggerak Organisasi 

Pada masa-masa awal sebuah organisasi berdiri, fungsi 

seorang pemimpin adalah memberikan pasokan energi yang 

dibutuhkan agar sebuah organisasi dapat “lepas landas”. Peran 
yang sering kali dianggap paling penting adalah memberikan visi, 

arah, dan tujuan kemana organisasi menuju. Yang tidak kalah 

penting adalah sebagai pusat dan pemberi energi bagi seluruh 

karyawan di kala mencoba berbagai strategi, menghadapi berbagai 

kegagalan, dalam upaya membangun sebuah organisasi yang 

tangguh. Energi yang kuat datang dari seorang pemimpin yang 

dapat memberi keyakinan, membangkitkan motivasi yang pada 

dasarnya memberi napas bagi seluruh organisasi. Sebagai pusat 

penggerak seluruh organisasi. 

2. Fase Pembentukan: Pemimpin sebagai Pencipta Budaya 

Setelah sebuah organisasi berhasil memiliki SDM yang 

potensil untuk hidup dan tetap bertahan hidup, maka seorang 

pemimpin “menularkan” semangat sense of belonging terhadap 

tugas dan tanggung jawab, kemandirian, kepercayaan diri dan 

nilai-nilai yang dianutnya kepada para bawahannya. Hal ini dapat 

dilakukan dengan tiga cara: 

a. Ia hanya merekrut orang-orang yang memiliki nilai-nilai, 

memiliki visi, dan pola tingkah laku yang sama dengannya; 

                                                           
159Ahmad Sobirin, Budaya Organisasi (Pengertian, Makna, dan Aplikasinya 

dalam Kehidupan Organisasi (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), 59. 
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b. Ia mengkomunikasikan, mensosialisasikan, serta melakukan 

indoktrinasi kepada para bawahannya tentang nilai-nilai dan 

cara berpikir dan bertingkah laku yang ia inginkan; 

c. Ia memberikan contoh kepada para bawahannya bagaimana 

seharusnya berpikir dan bertingkah laku, sehingga para 

bawahannya akan menjadikannya tokoh panutan dan 

menginternalisasi nilai-nilai yang dianut pemimpinnnya. Di sini 

terlihat jelas peran seorang pemimpin dalam menciptakan 

budaya kerja yang diinginkan. Sifat, kepribadian, dan tingkah 

laku seorang pemimpin menjadi embrio sebuah budaya dalam 

organisasinya. Karenanya, konsistensi antara apa yang 

dikatakan dan diharapkan dengan apa yang dilakukan menjadi 

faktor krusial. 

3. Fase Pemeliharaan: Pemimpin sebagai Pemelihara Budaya 

Sering kali sebuah organisasi mengalami kegagalan karena 

lalai mempertahankan competitive edge-nya. Produk yang cepat 

usang, nilai tambah yang tidak terus ditingkatkan adalah sebagian 

contoh penyebab runtuhnya sebuah organisasi. Budaya organisasi 

memegang peranan penting di sini. Sebuah contoh, budaya 

“inovasi” dan “mengutamakan kebutuhan pelanggan” yang telah 
berhasil dibentuk pada masa pembentukan dan pemeliharaan, 

gagal dipelihara keberadaannya. Apa yang tercipta dengan baik 

pada masa muda sebuah organisasi-energi yang besar dan visi 

yang kuat dari sang pemimpin-meluntur pada saat organisasi 

tersebut bertambah usianya. Kegagalan seorang pemimpin pendiri 

sering kali terjadi pada masa ini, di mana ia tidak berhasil 

menciptakan para pemimpin penerus, yang mampu memelihara 

budaya organisasi yang telah terbentuk. 

4. Fase Perubahan: Pemimpin sebagai Agen Perubahan 

Kegagalan sering kali juga terjadi karena para pemimpin 

tidak dapat beradaptasi dan mengikuti cepatnya perubahan yang 

terjadi di sekelilingnya. Prinsip dan nilai-nilai yang secara kaku 

diterapkan, budaya yang solid terbentuk, sering kali justru 

membawa malapetaka pada saat prinsip, nilai dan budaya yang 

dianut sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman. Pemimpin 

pada sebuah organisasi yang sudah “mature” harus terus-menerus 

mengevaluasi, apakah nilai dan budaya yang dianut masih 

mendukung pada saat perubahan terjadi. Perubahan nilai dan 

budaya justru harus dimulai dari sang pemimpin. Pemimpin 
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menjadi orang pertama dan yang paling ingin untuk berubah. Ia 

adalah orang yang berdiri di garis paling depan upaya perubahan.  
 

Budaya dalam bahasa Inggris adalah “Culture” dalam bahasa 
Latin adalah “Colere” dan dalam bahasa Indonesia juga diistilahkan 
dengan peradaban atau budi yang dalam Bahasa Arab disebut dengan 

“Akhlaq”. Di Indonesia budaya secara etimologi berasal dari kata 

Sansakerta yaitu “Buddhayah”, bentuk jamak dari kata “Buddhi” 
(akal) sehingga dikembangkan menjadi budi-daya, yaitu kemampuan 

akal budi seseorang atau sekelompok manusia. Budaya adalah 

perilaku konvensional masyarakatnya, dan ia mempengaruhi semua 

tindakan yang bermuara pada kesatuan nilai dan asumsi yang 

dipegang oleh kesatuan sumber daya manusia. Budaya juga 

merupakan sebuah sistem progresif yang terus berkembang sebagai 

satu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh 

kelompok tersebut rasakan, pikirkan, dan bereaksi terhadap 

lingkungannya yang beraneka ragam.160 

Budaya merupakan pola asumsi yang diciptakan, atau 

dikembangkan agar orang dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan 

organisasi. Budaya organisasi merupakan sebuah konsep yang sulit 

didiagnosis. Definisi ini menyoroti tiga karakteristik budaya 

organisasi yang penting.  Pertama, budaya organisasi diberikan 

kepada para karyawan baru melalui proses sosialisasi. Kedua, budaya 

organisasi mempengaruhi perilaku kita ditempat kerja. Ketiga, 

budaya organisasi berlaku pada dua tingkat yang berbeda. Masing-

masing tingkat bervariasi dalam kaitannya dengan pandangan keluar 

dan kemampuan bertahan terhadap perubahan.161 

Menurut Robbins, sebagaimana dikutip Matondang (2008), 

menjelaskan budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang 

dianut oleh anggota suatu organisasi. Cara berpikir dan melakukan 

sesuatu yang mentradisi yang dianut bersama oleh semua anggota 

organisasi, dan para anggota baru harus mempelajari atau paling 

                                                           
160Miftah Thoha, Kepemimpinanan dalam Manajemen (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2010), 157. 
161Sondang P. Siagian, Teori Pengembangan Organisasi (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1995), 139. 
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sedikit menerimanya sebagian agar mereka diterima sebagai bagian 

dari organisasi.162 

Koentjaraningrat, sebagaimana dikutip Kusdi (2011), 

kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil 

karya manusia, dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan 

milik dari manusia dengan belajar. Disamping itu, Mohammad Hatta 

memberi definisi kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. 

Sedangkan Zoetmulder memberi definisi kebudayaan adalah 

perkembangan terpimpin oleh manusia budayawan dari 

kemungkinan-kemungkinan dan tenaga-tenaga alam terutama alam 

manusia, sehingga ia merupakan sutau kesatuan yang harmonis. 

Budaya organisasi  dapat diperkuat dengan mewariskan nilai inti dari 

satu generasi ke generasi berikutnya. Organisasi dapat mencapai 

efektivitas hanya ketika staf-stafnya berbagi nilai. Nilai dari tenaga 

kerja yang semakin beragam dibentuk jauh sebelum seseorang 

memasuki organisasi. Oleh karena itu merekrut, memilih, dan 

mempertahankan staf yang nilainya paling cocok dengan nilai 

organisasi merupakan hal yang penting. Pada hakikatnya budaya 

adalah kesatuan nilai dan asumsi yang dipegang oleh kesatuan 

sumber daya manusia. Budaya juga merupakan sebuah sistem 

progresif yang terus berkembang. Berbeda dengan peraturan yang 

bersifat kognitif, budaya pada umumnya lebih mengakar dan lebih 

berpengaruh pada tingkah laku bawahan. Mengingat bahwa 

organisasi adalah kesatuan sebagai suborganisasi, maka selalu ada 

kemungkinan bahwa budaya yang dominan di bagian-bagian tertentu 

bisa berbeda dengan budaya yang dominan di bagian lainnya.163 

 

C. Tugas, Fungsi  dan Tanggung Jawab Kepemimpinan 
1. Tugas Kepemimpinan 

Tugas kepemimpinan yaitu, melaksanakan fungsi-fungsi 

manajemen seperti yang telah disebutkan sebelumnya yang 

terdiri dari: merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, 

dan mengawasi. 

Terlaksananya tugas-tugas tersebut tidak dapat dicapai 

hanya oleh pimpinan seorang diri, tetapi dengan menggerakan 

                                                           
162Matondang, Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2008), 76. 
163Kusdi, Budaya Organisasi (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 89. 
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orang-orang yang dipimpinnya. Agar orang-orang yang 

dipimpin mau bekerja secara erektif seorang pemimpin 

disamping harus memiliki inisiatif dan kreatif harus selalu 

memperhatikan hubungan manusiawi. Secara lebih terperinci 

tugas-tugas seorang pemimpin meliputi: pengambilan 

keputusan menetapkan sasaran dan menyusun kebijaksanaan, 

mengorganisasikan dan menempatkan pekerja, 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan baik secara vertikal 

(antara bawahan dan atasan) maupun secara horisontal (antar 

bagian atau unit), serta memimpin dan mengawasi pelaksanaan 

pekerjaan.164 
 

2. Fungsi kepemimpinan yaitu : 

Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi tidak dapat 

dibantah merupakan sesuatu fungsi yang sangat penting bagi 

keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Pada 

dasarnya fungsi kepemimpinan memiliki 2 aspek yaitu : 

a. Fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi 

kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. 

b. Fungsi sebagai top management, yakni mengadakan 

planning, organizing, staffing, directing, commanding, 

controling, pengambilan keputusan, pengembangan 

imajinasi, pendelegasian wewenang kepada bawahan, 

pengembangan kesetiaan para bawahan, pemrakarsaan, 

penggiatan dan pengendalian rencana-rencana, pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya, 

pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan kepada para 

pelaksana, pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan-

kesalahan, pemberian tanda penghargaan kepada bawahan 

yang berprestasi, dan pertanggungjawaban semua 

tindakan.165 
 

Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, 

maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan 

fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Hadari 

                                                           
164Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta: Rajawali, 1990), 

101. 
165Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2010), 79. 
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Nawawi (2001), fungsi kepemimpinan berhubungn langsung 

dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-

masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada 

didalam, bukan berada diluar situasi itu Pemimpin harus 

berusaha agar menjadi bagian didalam situasi sosial keiompok 

atau organisasinya.166 
 

3. Tanggung Jawab Kepemimpinan : 

Kepemimpinan yang juga merupakan seni dalam 

mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama untuk 

mencapai tujuan, memerlukan tanggung jawab orang yang 

berfungsi sebagai pemimpin. Menurut Khaerul Umam (2012), 

dengan mengutip pendapat Robert C. Miljus dalam buku 

“Effective Leadership and the Motivation of Human Resources” 
(1992) mengatakan bahwa tanggung jawab para pemimpin 

adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan tujuan pelaksanaan kerja realitas (dalam artian 

kuantitas, kualitas, keamanan dan sebagainya). 

b. Melengkapai para bawahan dengan sumber-sumber dana 

yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. 

c. Mengkomunikasikan pada bawahan tentang apa yang 

diharapkan dari mereka. 

d. Memberikan susunan hadiah yang sepadan untuk mendorong 

prestasi. 

e. Mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dan 

mengundang partisipasi apabila memungkunkan. 

f. Menghilangkan hambatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang 

efektif. 

g. Menilai pelaksanaan pekerjaan yang mengkomuni-kasikan 

hasilnya. 

h. Menunjukan perhatian pada karyawan.167 

 

D. Dimensi Budaya Organisasi 
Terdapat banyak dimensi yang membedakan budaya. 

Dimensi ini mempengaruhi perilaku yang mengakibatkan 

                                                           
166Hadari Nawawi, Kepemipinan Menurut Islam (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2001), 74. 
167Khaerul Umam, Manajemen Organisasi (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 

122-125. 
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kekeliruan pemahaman, ketidaksepakatan atau bahkan konflik. 

Gibson (1997) menyebutkan 7 dimensi budaya, yaitu hubungan 

manusia dengan alam, individualisme versus kolektivisme, 

orientasi waktu, orientasi aktivitas, informalitas, bahasa dan 

kepercayaan.168  

Sedangkan dimensi-dimensi yang digunakan untuk 

membedakan budaya organisasi, menurut Robbins (1999), ada 

tujuh karakteristik primer yang secara bersama-sama menangkap 

hakikat budaya organisasi, yaitu: 

1. Inovasi dan pengambilan resiko sejauhmana para bawahan 

didorong untuk inovatif dan berani mengambil resiko. 

2. Perhatian ke hal yang rinci sejauhmana para bawahan 

diharapkan mau memperlihatkan kecermatan, analisis dan 

perhatian kepada rincian. 

3. Orientasi hasil sejauhmana manajemen fokus pada hasil, bukan 

pada teknik dan proses yang digunakan untuk mendapatkan 

hasil itu. 

4. Orientasi orang sejauhmana keputusan manajemen 

memperhitungkan efek hasil dari orang-orang di dalam 

organisasi itu. 

5. Orientasi tim sejauhmana kegiatan kerja diorganisasikan dalam 

tim-tim kerja, bukannya individu-individu. 

6. Keagresifan sejauhmana orang-orang itu agresif dan kompetitif, 

bukan bersantai. 

7. Kemantapan sejauhmana kegiatan organisasi menekankan 

dipertahankannya status quo sebagai lawan dari pertumbuhan 

atau inovasi.169 
 

Berbagai pola asumsi dasar yang telah dipelajari kelompok 

dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi (masalah 

adaptasi eksternal dan integrasi internal) kepada anggota/generasi 

baru sebagai arah yang benar untuk menduga, berfikir dan merasa 

dalam menghadapi masalah itu. Hal ini penting dilakukan agar 

organisasi dapat terus berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

 

                                                           
168James Gibson, Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. Alih Bahasa, 

Adriani (Bandung: Binarupa Aksara, 1997), 49. 
169Stephen P. Robbin, Manajemen Edisi keenam Jilid 2, Alih Bahasa: T. 

Hermaya (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1999), 135. 
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E. Jenis dan Nilai Budaya Organisasi 
1. Jenis budaya organisasi 

a. Berdasarkan Proses informasi 

Robert E. Quinn dan Michael R. McGrath, 

sebagaimana juga Alvesson (2002),  membagi budaya 

organisasi berdasarkan proses informasi,170 sebagai berikut : 

1) Budaya Rasional 

Dalam budaya ini, proses informasi individual (klarifikasi 

sasaran pertimbangan logika, perangkat pengarahan) 

diasumsikan sebagai sarana abagi tujuan kinerja yang 

ditunjukkan (efisiensi, produktifitas dan keuntungan atau 

dampak). 

2) Budaya Ideologis 

Dalam budaya ini, pemrosesan informasi intuitif (dari 

pengetahuan yang dalam, pendapat dan inovasi) 

diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan revitalisasi 

(dukungan dari luar, perolehan sumber daya dan 

pertumbuhan). 

3) Budaya Konsensus 

Dalam budaya ini, pemrosesan informasi kolektif 

(diskusi, partisipatif dan konsensus) diasumsikan untuk 

menjadi sarana bagi tujuan kohesi (iklim, moral dan 

kerjasama kelompok). 

4) Budaya Hierarkis 

Dalam budaya ini, pemrosesan informasi formal 

(dokumetasi, komputasi dan evaluasi) diasumsikan 

sebagai sarana bagi tujuan kesinambungan (stabilitas, 

kontrol dan koordinasi). 

b. Berdasarkan Tujuan 

Hasibuan (2005), membagi budaya organisasi 

berdasarkan tujuannya, yaitu: (1) Budaya organisasi 

Lembaga, (2) Budaya organisasi Publik, (3) Budaya 

organisasi Sosial.171 

 

                                                           
170Mats Alvesson, Understanding Organizational Culture (London: SAGE 

Publications Ltd., 2002), 174. 
171Malayu S.P. Hasibuan, Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan 

Produktivitas (Jakarta: Bumi Aksara), 66. 
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2. Nilai-Nilai Budaya Organisasi 

Nilai-nilai dan keyakinan organisasi merupakan dasar 

budaya organisasi. Keduanya juga memainkan peranan penting 

dalam mempengaruhi etika berperilaku. Nilai memiliki lima 

komponen kunci: (a) adalah konsep kepercayaan, (b) mengenai 

perilaku yang dihendaki, (c) keadaan yang amat penting, (d) 

pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian dan perilaku, 

(e) urut dari yang relatif penting.172 

Saskhein dan Kisher, sebagaimana yang dikutip Ndraha 

(1997),173 mengemukakan bahwa budaya organisasi terdiri dari 

dua komponen, yaitu: 

1) Nilai (value), yaitu sesuatu yang diyakini oleh warga 

organisasi untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang 

salah. 

2) Keyakinan (belief), yaitu sikap tentang cara bagaimana 

seharusnya bekerja dalam organisasi. 

Sedangkan Davis (1962), mengemukakan bahwa dalam 

budaya organisasi terdapat dua macam keyakinan, yaitu : 

1) Keyakinan bimbingan (guiding belief), yaitu menentukan 

visi, misi dan nilai-nilai dasar organisasi. 

2) Keyakianan harian, yaitu mencirikan cara kegiatan dalam 

organisasi harus dilakukan: cara berkomuni-kasi, 

pengambilan keputusan, dan cara kontrol dilakukan.174 

Perubahan dari budaya nasional menjadi yang lainnya 

mengakibatkan banyak perubahan pada sikap seseorang dan 

gaya hidupnya. Organisasi budaya dapat disebut sebagai 

lingkungan psikologis mental atau harapan kognitif yang 

membimbing sikap, apabila kepemimpinannya dipandu dengan 

enam prinsip, yaitu: 

1) Jangan hanya memberi perintah, tapi komunikasikan. 

2) Pemimpin harus mendengar tanpa prasangka. 

3) Mempraktekkan disiplin tanpa formalitas. 

4) Memberi tanggung jawab, bukan perintah. 

                                                           
172M. Muchlas, Perilaku Organisasi (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 2005), 45. 
173Taliziduhu Ndraha, Teori Budaya Organisasi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
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174Keith Davis, Human Relation At Work (New York: San Francisco, 

Toronto London), 183. 
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5) Crew yang berhasil tampil dengan taat. 

6) Perubahan yang benar harus permanen.175 
 

Beberapa ahli berdebat bahwa budaya kerja sama yang 

jelas dan kuat menjadi kunci kelangsungan organisasi dan 

sukses. Robbin mengatakan bahwa budaya organisasi itu tidak 

muncul dari ruang yang hampa atau dari langit. Jadi ada suatu 

kekuatan yang mempenagruhi terciptanya suatu budaya 

organisasi. Asal mula budaya organisasi di sini pendiri 

membangun nilai tertentu di organisasinya, kemudian 

dikembangkan dan dipakai sebagai rujukan oleh anggota 

organisasi.176 

Siswanto dan Sucipto (2008), mencatat bahwa ada tiga 

kekuatan yang berperan dalam mempertahankan suatu budaya, 

sebagai berikut: 
1. Praktik seleksi, dalam keputusan final, seperti siapa kandidat 

yang akan dipekerjakan sangat dipengaruhi oleh penilai, 

pengambil keputusan tentang seberapa baiknya kandidat akan 

cocok dengan organisasi akan sangat berpengaruh terhadap 

upaya pelestarian budaya organisasi. 

2. Manajemen puncak, melalui keteladanannya dalam berperilaku 

dalam menegakkan norma-norma yang ada akan menentukan 

tetap tegaknya budaya yang telah disepakati. 

3. Sosialisasi, yaitu proses yang mengadaptasikan para karyawan 

pada budaya organisasi itu. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan 

sejak tahap pra kedatangan, suatu kurun waktu pembelajaran 

yang dilakukan sebelum seseorang staf baru bergabung secara 

resmi dengan organisasi.177 

Sosialisasi kemudian dilakukan pada tahap perjumpaan, 

tahap dalam mana staf baru menyaksikan seperti apa 

sebenarnya organisasi itu dan menghadapi kemungkinan bahwa 

harapan dan kenyataan dapat berbeda. Tahap sosialisasi 

selanjutnya adalah apa yang disebut dengan tahap 

metamorfosis, suatu tahap dalam proses sosialisasi dimana para 

                                                           
175Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku dan Budaya Organisasi (Bandung: 

Rafika Aditama), 87. 
176Robbin, Manajemen…, 137-138. 
177Siswanto dan Agus Sucipto, Teori dan Perilaku Organisasi: Suatu 

Tinjauan Intergratif (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 96. 
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staf baru menyesuaikan diri pada nilai dan norma kelompok 

kerjanya. 
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BAB IX 

HUBUNGAN PEMIMPIN DAN KOMUNIKASI 

 
 

Pendidikan merupakan hal yang sangat urgent dalam kehidupan 

manusia, dimana pada masa globalisasi yang memasuki era new 

normal yang serba virtual seperti sekarang ini, persaingan semakin 

meningkat dan cepat, serta perkembangan teknologi yang semakin 

pesat dan kompleks mengharuskan terlahirnya generasi yang mampu 

beradaptasi secara cepat dan tepat, disamping mampu berfikir kritis 

yang lebih cerdas sesuai dengan perubahan yang semakin cepat dan 

sulit diprediksi perubahannya. Dan lembaga pendidikan, baik formal, 

non formal, maupun informal dituntut untuk menjadi agent of change 

pengemban amanat ilmu pengetahuan untuk menjawab kebutuhan 

global, nasional, maupun regional. 

Menurut Sunyoto (2012), pada masa mendatang pendidikan 

merupakan investasi manusia (human investment) penting harus 

dirancang dan dibiayai secara lebih memadai, agar sumber daya 

manusia Indonesia mampu tumbuh dan bersaing dengan bangsa lain 

dan dalam sebuah proses pembangunan pendidikann harus 

merupakan upaya penting, dan upaya sadar dari pemerintah, 

masyarakat, serta keluarga semua perlu dilakukan secara 

berkesinambungan dan terus-menerus tanpa henti, supaya para 

generasi mampu merespon secara proaktif dan produktif terhadap 

perkembangan zaman.178 

 

Menilik dari krusialnya lembaga pendidikan menjawab 

tantangan zaman, maka perlu sekali untuk menghidupkan network, 

antar-inter link dan kerjasama pada lembaga pendidikan, khususnya 

lembaga pendidikan Islam. Mengapa harus demikian? Karena 

lembaga pendidikan merupakan organisasi sosial yang memiliki 

public internal dan eksternal maka penting untuk membangun dan 

menjaga image positif. 

Selain dari pentingnya perubahan dan adaptasi pada lembaga 

pendidikan, penting juga bagi seorang pemimpin untuk membangun 

komunikasi yang tepat dan efektif, sebab komunikasi merupakan 

                                                           
178Danang Sunyoto, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: CAPS, 

2012), 127. 
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salah satu faktor yang penting dalam menjalankan proses administrasi 

dan interaksi antar elemen pada suatu lembaga, baik internal maupun 

eksternal. Tanpa adanya jalinan komunikasi yang baik dan benar, 

besar kemungkinan semua proses di dalam lembaga tersebut tidak 

akan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang telah 

direncanakan. 

Agar dapat menjalankan kepemimpinan secara fungsional, 

seorang pimpinan setidaknya harus memiliki kompetensi dasar, yakni 

(1) mendiagnosis, (2) mengadaptasi, dan (3) mengkomunikasikan. 

Kemampuan diagnosis merupakan kemampuan kognitif yang dapat 

memahami situasi saat sekarang dan apa yang diharapkan pada masa 

yang akan datang. Kompetensi adaptasi adalah kemampuan seseorang 

menyesuaikan perilakunya dengan lingkungannya. Sedangkan 

kompetensi komunikasi terkait dengan kemampuan seseorang dalam 

menyampaikan pesan-pesannya, agar dapat dipahami orang lain 

dengan baik dan jelas.179 

Terkait dengan kepemimpinan, maka komunikasi yang baik 

sangatlah penting dimiliki oleh seorang pemimpin karena berkaitan 

dengan tugasnya untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, 

mendorong anggota untuk melakukan aktivitas tertentu guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mencapai efektifitas 

dalam kepemimpinan, perencanaan, pengendalian, koordinasi, 

latihan, manajemen konflik serta proses-proses organisasi lainnya. 

Lalu bagaimana mungkin komunikasi bisa berjalan dengan baik jika 

seorang pemimpin tidak memberikan kenyamanan, malahan yang ada 

adalah ketakutan bagi bawahannya dalam menyampaikan informasi 

kepadanya. 

 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Humas  

Humas (Hubungan Masyarakat) atau Public Relations sangat 

dibutuhkan oleh hampir semua bentuk organisasi atau lembaga, 

bersifat komersial maupun tidak komersial dan perusahaan industri, 

organisasi sosial budaya sampai pemerintahan. Secara garis besar 

humas merupakan salah satu ujung tombak dari suatu organisasi. 

Bagi sebuah organisasi, Humas sangat diperlukan untuk menjalin 

komunikasi dengan para stakeholders ataupun untuk 

                                                           
179Sutarto, Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 1989), 90. 
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mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, dan program organisasi 

kepada publik.180 

Sedangkan menurut persatuan para ahli dan praktisi public 

relations yang menjadi salahsatu dalam International Public 

Relations Assosiation (IPRA), humas adalah fungsi manajemen yang 

khas yang mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama 

antara organisasi dengan publiknya mengenai komunikasi, 

pengertian, penerimaan dan kerjasama, melibatkan penerangan dan 

tanggapan dalam hubungan dengan opini publik; menetapkan dan 

menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani 

kepentingan umum; menopang manajemen dalam mengikuti dan 

memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem 

peringatan yang dini dalam membantu kecenderungan dan melakukan 

penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana 

utama.181 

Humas lembaga pendidikan menurut para pakar antara lain: 

1. Wahjosumidjo, yang dikutip Usman (2004), menjelaskan 

Hubungan Masyarakat adalah suatu  proses  pengembangan 

hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat yang bertujuan 

memungkinkan orang tua dan warga wilayah perpartipasi aktif dan 

penuh arti didalam kegiatan pendidikan di sekolah.182 

2. Onong Uchjana Efendi, yang dikutip Oetomo (1998), bahwa 

Hubungan Masyarakat  adalah  kegiatan berencana untuk 

menciptakan, membina, dan memelihara sikap budi yang 

menyenangkan bagi organisasi di satu pihak dan publik di pihak 

lain, untuk mencapainya yaitu dengan jalan komunikasi yang baik 

dan luas secara timbal balik.183 
 

Komponen-komponen pendidikan pada setiap lembaga 

pendidikan memiliki jalur aktivitas masing-masing guna mendukung 

eksistensi dan efektifitas proses pendidikan mencapai tujuan 

                                                           
180Hamdan Adnan dan Hafied Cangara, Prinsip-Prinsip Humas (Surabaya: 

Usaha Nasional, 2002), 89. 
181B. Suryosubroto, Hubungan Sekolah dengan Masyarakat (School Public 

Relations) (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), 105.  
182Husaini Usman, Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: Universitas Negeri 

Yogyakarta Press, 2004), 76. 
183Tri Widodo W. Oetomo, Perilaku Organisasi (Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 1998), 120. 
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pendidikan yang ingin digapai, sama halnya dengan bidang humas 

pendidikan. 

Bidang humas memiliki scope tersendiri yang dikelola guna 

mencapai kesempurnaan proses pendidikan pada satuan pendidikan 

dan pendidikan secara universal lewat hubungannya dengan 

masyarakat dan lewat berbagai program yang direncanakannya 

seperti memberdayakan masyarakat sekitar dalam berbagai aspek 

kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dengan harapan 

proses pendidikan pada lembaga mendapat dukungan yang penuh dan 

positif dari khalayak masyarakat sehingga mencapai mutu pendidikan 

yang sempurna. 

Ruang lingkup humas pendidikan pada sekolah meliputi 

beberapa hal berikut ini: 

a) Kelompok instansi (dunia usaha), lewat kegiatan Praktek Kerja 

Lapangan (PKL), dengan tujuan mendapatkan umpan balik (feed-

back) terhadap relevansi program dengan kebutuhan dunia usaha, 

atau juga sebagai upaya guna meningkatkan akuntabilitas program 

sekolah. 

b) Kelompok orang tua siswa, baik secara perorangan maupun 

kelompok dalam wadah komite sekolah atau majlis sekolah 

dengan tujuan utama menyadarkan orang tua akan pentingnya 

peran serta. 

c) Kelompok masyarakat luas (umum), lewat berbagai kegiatan 

dengan tujuan menunjukkan kemajuan yang telah dicapai sekolah 

sehingga mendapatkan kesan positif atau dalam istilah lainnya 

sebagai proses promosi.184 
 

Disamping itu, dalam konsep ruang lingkup humas pendidikan 

ada sebutan pelanggan, yaitu pelanggan internal dan eksternal. 

Adapun pelanggan internal meliputi para guru, pustakawan, laboran, 

teknisi, dan tenaga administrasi. Sedangkan pelanggan eksternal 

adalah siswa (primer), orang tua, pemerintah, dan masyarakat 

(sekunder), dan pemakai/penerima lulusan (tersier).185 

 

 

                                                           
184Muhammad Rohman dan Sofan Amri, Manajemen Pendidikan (Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2012), 27-28. 
185Suryosubroto, Hubungan Sekolah dengan Masyarakat (School Public 

Relations) (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), 157. 
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B. Prinsip dan Model Hubungan Sekolah dan Masyarakat  

Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan 

interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-

tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari 

masyarakat. Dan mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar 

sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama, atau secara 

khusus bagi sekolah penjalinan hubungan tersebut adalah untuk 

mensuksekan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga 

sekolah tersebut bisa tetap eksis. 

Hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses 

komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan 

pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan 

serta mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam 

peningkatan dan pengembangan sekolah. Kindred, Balgin dan 

Gallagher, sebagaimana dikutip Syafarudin (2002), mendefinisikan 

“hubungan sekolah dan masyarakat ini sebagai usaha kooperatif 

untuk menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang 

efisien serta saling pengertian antara sekolah, personel sekolah 

dengan masyarakat”.186 Definisi tersebut, mengandung beberapa 

elemen penting, sebagai berikut: 

1. Adanya kepentingan yang sama antara sekolah dengan 

masyarakat. Masyarakat memerlukan sekolah untuk menjamin 

bahwa anak-anak sebagai generasi penerus akan dapat hidup lebih 

baik, demikian pula sekolah. 

2. Untuk memenuhi harapan masyarakat itu, masyarakat perlu 

berperanserta dalam pengembangan sekolah. Yang dimaksud 

peran serta sekolah adalah kepedulian masyarakat tentang hal-hal 

yang terjadi di sekolah, serta tindakan membangun dalam 

perbaikan sekolah. 

3. Untuk meningkatkan peranserta itu diperlukan kerjasama yang 

baik, melalui komunikasi dua arah yang efisien. 
 

Apabila kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat ingin 

berhasil mencapai sasaran, baik dalam arti sasaran masyarakat atau 

orang tua yang dapat diajak kerjasama maupun sasaran hasil yang 

diinginkan, maka beberapa prinsip-prinsip pelaksanaan di bawah ini 

                                                           
186Syafarudin, Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan (Jakarta: 

Grasindo, 2002), 46. 
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harus menjadi pertimbangan dan perhatian. Beberapa prinsip yang 

perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan hubungan 

sekolah dengan masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Suryosubroto (2012),187 sebagai berikut: 
 

a. Integrity 

Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan 

hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu, dalam arti 

apa yang dijelaskan, disampaikan dan disuguhkan kepada 

masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan 

akademik, maupun informasi kegiatan yang bersifat non akademik. 

Biasanya sering terjadi sekolah tidak menginformasikan atau 

menutupi sesuatu yang sebenarnya menjadi masalah sekolah dan 

perlu bantuan atau dukungan orang tua murid. Oleh sebab itu, 

sekolah harus sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan 

adanya salah persepsi, salah interpretasi tentang informasi yang 

disajikan dengan melengkapi informasi yang akurat dan data yang 

lengkap, sehingga dapat diterima secara rasional oleh masyarakat. 

Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan 

kepercayaan masyarakat atau orang tua murid terhadap sekolah, 

atau dengan kata lain transparansi sekolah sangat diperlukan, 

lebih-lebih dalam era reformasi dan abad informasi yang 

mengalami perubahan dan adaptasi yang begitu cepat di era new 

normal ini, masyarakat akan semakin kritis dan berani 

memberikan penilaian secara langsung tentang sekolah. 
 

b. Continuity 

Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah 

dengan masyarakat, harus dilakukan secara terus menerus. Jadi 

pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya 

dilakukan secara insedental atau sewaktu-waktu, misalnya satu 

kali dalam satu tahun atau sekali dalam satu semester, hanya 

dilakukan oleh sekolah pada saat akan meminta bantuan keuangan 

kepada orang tua atau masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan 

masyarakat selalu beranggapan apabila ada panggilan sekolah 

untuk datang ke sekolah selalu dikaitkan dengan uang. Akibatnya 

mereka cenderung untuk tidak menghadiri atau sekedar 

                                                           
187B. Suryosubroto, Hubungan Sekolah dengan Masyarakat (School Public 

Relations) (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), 87-89. 
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mewakilkan kepada orang lain untuk menghadiri undangan 

sekolah. Apabila ini terkondisi, maka sekolah akan sulit mendapat 

dukungan yang kuat dari semua orang tua murid dan masyarakat. 

Perkembangan informasi, perkembangan kemajuan sekolah, 

permasalahan- permasalahan sekolah bahkan permasalahan belajar 

siswa selalu muncul dan berkembang setiap saat, karena itu maka 

diperlukan penjelasan informasi yang terus menerus dari sekolah 

untuk masyarakat atau orang tua murid, sehingga mereka sadar 

akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam meningkatkan mutu 

pendidikan putra-putrinya. 
 

c. Simplicity 

Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan 

sekolah dengan masyarakat yang dilakukan, baik komunikasi 

personal maupun komunikasi kelompok pihak pemberagai 

informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang 

disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun 

melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai 

dengan kondisi dan karakteristik pendengar (masyarakat 

setempat). 

Prinsip kesederhanaan ini juga mengandung makna bahwa: 

informasi yang disajikan dinyatakan dengan kata-kata yang penuh 

persahabatan dan mudah dimengerti. Banyak masyarakat yang 

tidak memahami istilah-istilah yang sangat ilmiah, oleh sebab itu 

penggunaan istilah sedapat mungkin disesuaikan dengan tingkat 

pemahaman masyarakat. 

d. Coverage 

Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan 

mencakup semua aspek, faktor, atau substansi yang perlu 

disampaikan dan diketahui oleh masyarakat, misalnya program 

ekstra kurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching dan lain-

lain kegiatan. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala 

informasi hendaknya: 

1) Lengkap, artinya tidak satu informasipun yang harus ditutupi 

atau disimpan, padahal masyarakat atau orang tua murid 

mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan 

sekolah dimana anaknya belajar. Oleh sebab itu, informasi 

kemajuan sekolah, masalah yang dihadapi sekolah serta prestasi 

yang dapat dicapai sekolah harus dinformasikan kepada 
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masyarakat. 

2) Akurat, artinya informasi yang diberikan memang tepat dan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam kaitannya ini juga 

berarti bahwa informasi yang diberikan jangan dibuat-buat atau 

informasi yang obyektif. 

3) Up to date, berarti informasi yang diberikan adalah informasi 

perkembangan, kemajuan, masalah, dan prestasi sekolah 

terakhir. 
 

Dengan demikian masyarakat dapat memberikan penilaian 

sejauh mana sekolah dapat mencapai misi dan visi yang 

disusunnya. 
 

a) Constructiveness 

Program hubungan sekolah dengan masyarakat 

hendaknya konstruktif dalam arti sekolah memberikan 

informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan 

demikian masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif 

tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail 

berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Apabila hal tersebut 

dapat mereka mengerti, akan merupakan salah satu faktor yang 

dapat mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada 

sekolah sesuai dengan permasalahan sekolah yang perlu 

mendapat perhatian dan pemecahan bersama. Hal ini menuntut 

sekolah untuk membuat daftar masalah yang perlu 

dikomunikasikan secara terus menerus kepada sasaran 

masyarakat tertentu. 

Prinsip ini juga berarti dalam penyajian informasi 

hendaknya obyektif tanpa emosi dan rekayasa tertentu, 

termasuk dalam hal ini memberitahukan kelemahan- kelemahan 

sekolah dalam memacu peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah. 

Penjelasan yang konstruktif akan menarik bagi 

masyarakat dan akan diterima oleh masyarakat tanpa prasangka 

tertentu, hal ini akan mengarahkan mereka untuk berbuat 

sesuatu sesuai dengan keinginan sekolah. Untuk itu informasi 

yang ramah, obyektif berdasarkan data-data yang ada pada 

sekolah. 
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b) Adaptability 

Program hubungan sekolah dengan masyarakat 

hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan 

masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk 

penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya (culture) dan 

bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan 

masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan 

masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. 

Misalnya saja masyarakat daerah pertanian yang setiap pagi 

bekerja di sawah, tidak mungkin sekolah mengadakan 

kunjungan (home visit) pada pagi hari. 

Pengertian-pengertian yang benar dan kredibel tentang 

opini serta faktor-faktor yang mendukung akan dapat 

menumbuhkan kemauan bagi masyarakat untuk berpartisipasi 

ke dalam pemecahan persoalan-persoalan yang dihadapi 

sekolah. 

Berkaitan dengan penjelasan langkah pokok-pokok dari 

berbagai aspek pendekatan maka dapat ditarik sesuatu pengertian 

yang mencakup peranan humas di berbagai kegiatan lapangan, 

yaitu: 

1) Menginformasikan (to inform). 

2) Menerangkan (to explain). 

3) Menyarankan (to suggest). 

4) Membujuk (to persuade). 

5) Mengundang (to invite). 

6) Meyakinkan (to convice). 
 

Dengan demikian, setidaknya peran humas di lembaga 

pendidikan sebagaimana dijelaskan oleh Adnan dan Cangara 

(2002),188 antara lain: 

a) Membina hubungan harmonis kepada publik internal (dalam 

lingkungan lembaga, seperti dosen/guru, tenaga administrasi, 

dan siswa), dan hubungan kepada publik eksternal (di luar 

lembaga, seperti orangtua siswa, dan di luar lembaga 

pendidikan). 

b) Membina komunikasi dua arah kepada publik internal 

                                                           
188Hamdan Adnan dan Hafied Cangara, Prinsip-Prinsip Humas (Surabaya: 

Usaha Nasional, 2002), 9. 
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(dosen/guru, karyawan, dan mahasiswa/siswa) dan publik 

eksternal (lembaga luar/instansi, masyarakat, dan media massa) 

dengan menyebarkan pesan, informasi dan publikasi hasil 

penelitian, dan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan 

pimpinan. 

c) Mengidentifikasi dan menganalisis suatu opini atau berbagai 

persoalan, baik yang ada di lembaga pendidikan maupun ada di 

masyarakat. 

d) Berkemampuan mendengar keinginan/aspirasi yang terdapat di 

masyarakat. 

e) Bersikap terampil dalam menerjemahkan kebijakan pimpinan 

dengan baik. 

 

C. Komite Sekolah dan Upaya Pengembangan Humas  

1. Tugas Komite Sekolah 

Awal terbentuknya komite sekolah berdasarkan atas 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 

2 april 2002 maka Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan 

(BP3) dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya pada tingkat 

satuan dapat dibentuk komite sekolah atas prakarsa masyarakat. 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2003, Pasal 56 Ayat 3 menyatakan bahwa komite 

sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan 

dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan 

pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, 

serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.189 

Jadi, komite sekolah harus mampu meyakinkan orang tua, 

pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya 

bahwa sekolah itu dapat dipercaya. Dengan demikian, sekolah 

pada tataran teknis perlu mengembangkan kemampuan 

menganalisis biaya sekolah yang berkorelasi signifikan terhadap 

mutu pendidikan yang diperolehnya. 

Maksud dibentukanya komite sekolah adalah agar suatu 

organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan 

loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. 

Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas 
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dan berakar dari budaya, demografis, ekologi, nilai kesepakatan, 

serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi 

masyarakat setempat. Oleh karena itu, komite sekolah yang 

dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis 

masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah 

mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna 

(client model), berbagai kewenangan (power sharing and 

advocacy model), dan kemitraan (partnership model) yang 

difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.190 

Komite sekolah di suatu sekolah tetap eksis, namun fungsi, 

tugas, maupun tanggung jawabnya disesuaikan dengan kebutuhan 

sekolah. Peran komite sekolah bukan hanya sebatas pada 

mobilisasi sumbangan, dan mengawasi pelaksanaan pendidikan. 

Esensi dari partisipasi komite sekolah adalah meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang 

dapat merubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan 

atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas 

manusia meningkatkan taraf hidup dalam sistem manajemen 

pemberdayaan sekolah. 

Lebih lanjut menurut Samani (2009), mengenai tugas utama 

komite sekolah, adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun AD dan ART Komite Sekolah. 

b. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

c. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah 

berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

d. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan 

berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat. 

e. Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada 

sekolah mengenai kebijakan dan program sekolah, RAPBS, 

kriteria kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria 

fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan 

pendidikan. 

f. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam 

pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan 

pendidikan. 

                                                           
190Muchlas Samani dkk, Manajemen Sekolah: Panduan Praktis Pengelolaan 

Sekolah (Yogyakarta: Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, 2009), 135. 
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g. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

h. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan 

program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah. 

 

2. Fungsi Komite Sekolah 

Fungsi komite sekolah untuk menjalankan peran yang telah 

disebutkan di atas, sebagaimana diuraikan Kurniadin dan Machali 

(2012), sebagai berikut : 

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan, 

organisasi, dunia usaha, dan dunia industri), dan pemerintah 

berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. 

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan 

berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh 

masyarakat.191 

 

3. Komite Sekolah dan Pengembangan Humas 

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan 

partispasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan 

hasil pendidikan di satuan pendidikan/sekolah. Oleh karena itu, 

pembentukan komite sekolah harus memperhatikan pembagian 

peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Suryosubroto (2012), 

peran komite sekolah adalah : 

a. Sebagai lembaga pemberi. Pertimbangan (advisory agency) 

dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di 

satuan pendidikan. 

b. Sebagai lembaga pendukung (supporting agency), baik yang 

berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 

c. Sebagai lembaga pengontrol (controlling agency) dalam rangka 

transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran 

pendidikan di satuan pendidikan. 

d. Sebagai lembaga mediator (mediator agency) antara pemerintah 

                                                           
191Didin Kurniadin dan Imam Machali, Manajemen Pendidikan: Konsep dan 

Prinsip Pengelolaan Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 96. 
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(eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.192 
 

Dalam pengembangan Hubungan Masyarakat (Public Relation), 

disamping pemikiran yang hanya tertuju pada hal yang berhubungan 

dengan komunikasi, konfrensi pers, informasi, secara gampang 

dimaknai sebagai penyampaian segala informasi, juga lebih 

menekankan dari segi fungsi manajemen yang khas antara organisasi 

dengan publiknya, atau dengan kata lain antara lembaga pendidikan 

dengan publik intern (dosen/guru, karyawan dan mahasiswa/siswa) 

dan publik ekstern (orang tua mahasiswa/orang tua siswa, masyarakat 

dan institusi luar).193 

Hubungan masyarakat memiliki suatu fungsi manajemen yang 

dapat membantu dalam memilih saluran komunikasi bersama, saling 

pengertian, pengendalian dan kerjasama diantara organisasi dengan 

publiknya, membicarakan isu-isu pengelolaan, meningkatkan 

pengetahuan dan tanggap terhadap pendapat umum, serta mengabdi 

dengan tanggung jawab terhadap kepentingan umum, bertindak untuk 

memberikan arah kebijaksanaan. 

Dengan demikian, peranan humas di lembaga pendidikan 

(sekolah) dapat menciptakan hubungan internal yang kondusif 

melalui pemeliharaan setiap ikatan kerja dan menjaga hubungan 

antara pimpinan, guru, karyawan dan siswa yang harmonis. Selain itu, 

humas di lembaga pendidikan (sekolah) juga mencakup hubungan 

eksternal, dimana humas di sekolah harus membangun dan 

mempertahankan citra dan reputasi positif sekolah serta membina 

hubungan baik dengan media dan menjalin hubungan yang harmonis 

dengan pelanggan (siswa dan masyarakat luas) agar sekolah tersebut 

dapat memperoleh kepercayaan publik. 

Disadari atau tidak, sekolah sebagai lembaga yang bergerak 

dalam bidang sosial dan hal ini harus mampu berperan sebagai agen 

of change, selecting agency, class leveling agency, assimilating 

agency, dan agen of presenvation. Sebagai agent of change, tentu 

lembaga pendidikan hendaknya lebih mengedepankan peran dan 

fungsinya sebagai pembaharu bagi masyarakat peserta didik dan 

masyarakat umum terutama dalam menggali potensi yang mengarah 

                                                           
192B. Suryosubroto, Hubungan Sekolah dengan Masyarakat (School Public 

Relations) (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), 120. 
193Hamdan Adnan dan Hafied Cangara, Prinsip-Prinsip Humas (Surabaya: 

Usaha Nasional, 2002), 42. 
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pada paradigma dan perubahan berpikir dan berperilaku yang sesuai 

dengan standar norma yang berlaku, sehingga jika hubungan 

masyarakat peserta didik melakukan pelanggaran atas hal tersebut, 

maka ada dua pertanyaan yang dikemukakan apakah lembaga tidak 

berhasil dalam mendidik peserta didik ataukah peserta didik itu 

sendiri yang memang susah untuk dibentuk sebagai manusia berakal 

yang berakhlakul karimah. 

 

D. Peran Kepemimpinan dalam Manajemen Humas 

Kepala sekolah dalam pemenuhan tugasnya dituntut untuk 

selalu berusaha membina dan mengembangkan kerjasama yang baik 

antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang 

efektif dan efisien. Pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sekitar 

sekolah merupakan kunci utama keberhasilan pendidikan. Dalam hal 

ini wakil kepala sekolah bidang humas di sekolah merupakan wadah 

untuk menyalurkan aspirasi baik dari pihak dalam sekolah maupun 

pihak luar/publik.  

Sebelum menanggapi aspirasi atau opini yang berkembang, 

wakil kepala sekolah bidang humas melakukan identifikasi dan 

mengelola opini yang berkembang tersebut terutama opini negatif 

yang merugikan citra sekolah.  

Peran kepala sekolah dalam hal public relation atau humas 

harus mencapai beberapa poin, diantaranya: 
 

1. Mendayagunakan organisasi orangtua murid dan guru dan 

organisasi tertentu demi kesehatan dan kesejahtaraan anak didik. 

2. Menggunakan organisasi-organisasi tersebut untuk membantu 

personal sekolah dalam menentukan, mengembangkan, dan 

memahami tujuan sekolah. 

3. Menerapkan kepemimpinan untuk meningkatkan partisipasi 

orangtua dalam menyelesaikan problema sekolah dan masyarakat. 

4. Mendorong kunjungan orangtua dan menyediakan fasilitas 

terhadap kunjungan orangtua ke sekolah dan kunjungan staf ke 

rumah-rumah siswa. 

5. Mengembangkan metode pelaporan regulasi yang sistematik 

kepada orangtua tentang perkembangan sekolah. 

6. Mendayagunakan partisipasi siswa dalam program hubungan 

sekolah dengan masyarakat. 

7. Mengadakan studi dan mempraktekkan teknik-teknik pelatihan 
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guru untuk menghendel public relation. 

8. Mendayagunakan orangtua dan warga masyarakat untuk 

meningkatkan program hubungan sekolah dengan masyarakat. 

9. Melihat dengan jelas bagaimana memperbaiki hubungan sekolah 

dengan masyarakat.194 

 

Tolok ukur etika dan tanggung jawab sosial tercakup dalam 

manajemen humas menunjukkan bahwa dalam bekerja terlaksana dan 

dikembangkan etika dan tanggung jawab sosial yang tinggi, dengan 

selalu mendahulukan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di 

atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau organisasi. Tolok ukur 

keunggulan tersebut di atas, sangat penting artinya bagi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sekarang dan di masa 

mendatang. Untuk itu, diperlukan kerjasama dan dukungan 

masyarakat dalam menumbuhkembangkan organisasi dalam 

mengimplementasikan Manajemen Strategik secara optimal, agar 

keunggulan-keunggulan di atas dapat diwujudkan yang hasilnya akan 

menguntungkan masyarakat pula. 

Dalam kenyataan yang pada masa sekarang, bagi organisasi 

pendidikan (sekolah) kondisi untuk mewujudkan keunggulan tersebut 

masih menghadapi berbagai dilema. Organisasi pendidikan yang ada 

pada saat ini, secara relatif bersifat konsumtif, sedang untuk 

melaksakan Manajemen Strategik secara relatif diperlukan 

dana/anggaran yang tidak sedikit. Dalam kondisi seperti ini, sangat 

diperlukan kemampuan mewujudkan keseimbangan antara kesediaan 

pemerintah dalam menyediakan dana/anggaran yang memadai, dan 

dalam menggali serta mengatur pendayagunaan sumber-sumber daya 

lain, seperti orang tua, masyarakat, pinjaman/ bantuan. 

 

 

 

 

  

                                                           
194Muhaimin, Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan 

Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (Jakarta: Kencana, 2010), 91. 
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BAB X 

PERAN KEPEMIMPINAN 

DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI 

 
 

Peranan pimpinan dalam suatu organisasi itu sangatlah penting 

karena keberadaan pimpinan yaitu menjadi palang pintu atau menjadi 

salah satu ujung tombak dari keberhasilan dalam berorganisasi. Salah 

satu tugas atau peran pimpinan yang harus dimiliki yaitu mampu 

mengembangkan organisasi yang dipimpinnya menjadi lebih baik 

dari waktu ke waktu. Selain itu seorang pemimpin juga harus bisa 

mengelola konflik dalam organisasi yang dipimpinnya sehingga 

setiap konflik itu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ada yang 

merasa dirugikan. Pimpinan adalah seseorang yang bekerja melalui 

orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna 

mencapai sasaran organisasi.195 

Apalagi di era digital yang serba virtual yang sekarang 

mengalami adaptasi yang begitu cepat sebagai tuntutan perubahan di 

era new normal seperti sekarang ini yang syarat kompetisi, seorang 

pemimpin atau manajer mengemban tugas menjamin ketersediaan, 

keakuratan, ketepatan, dan keamanan informasi serta pengaturan 

organisasi yang baik serta yang dibutuhkan oleh organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi sekaligus meningkatkan eksistensi 

organisasi di tengah-tengah lingkungannya. Keberhasilan 

menjalankan tugas ini mensyaratkan pimpinan harus mempunyai 

kemampuan multidisiplin, antara lain: teknologi, bisnis, dan 

manajemen, serta kepemimpinan. 

Para pemimpin atau manajer sebagai salah satu pihak yang 

berkepentingan berada pada garis terdepan dalam mewujudkan 

perubahan karena mereka dituntut dan diberi tanggung jawab oleh 

berbagai pihak yang berkepentingan lainnya untuk mampu 

menjalankan roda organisasi sedemikian rupa agar menghasikan 

produk-produk organisasi baik berupa barang maupun jasa yang 

bisa memuaskan semua pihak yang berkepentingan. Keberhasilan 

                                                           
195Pupun Sofiyati, Konflik dan Stress; Makalah Pengembangan dan Perilaku 

Organisasi (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 84. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
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para manajer menanggapi perubahan yang terjadi memerlukan 

gaya manajerial yang sesuai dengan tuntutan perubahan itu.196 

Tuntutan dari berbagai pihak yang berkepentingan itu pada 

gilirannya mengharuskan para manajer dalam dunia bisnis 

maupun organisasi untuk selalu terlibat dalam perubahan. 

Instrumen ilmiah untuk mewujudkan perubahan tersebut dikenal 

dengan Pengembangan Organisasi (Organizational Development) 

yaitu suatu disiplin ilmiah baru yang sangat banyak kaitannya 

dengan masalah-masalah perilaku organisasi. Pengalaman banyak 

orang menunjukkan bahwa instrumen tersebut ternyata sangat 

bermanfaat bagi organisasi untuk menghadapi berbagai perubahan 

yang pasti terjadi.197 

 

A. Pengertian dan Peran Pemimpin 

1. Pengertian pemimpin 

Manajer atau pemimpin adalah seseorang yang 

mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk 

mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas 

pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. 

Kepemimpinan adalah gaya seseorang pemimpin 

mempengaruhi bawahannya, agar mau bekerja sama dan 

bekerja efektif sesuai dengan perintahnya. Asas-asas 

kepemimpinan adalah bersikap tegas dan rasional, bertindak 

konsisten, berlaku adil dan jujur.198 Seorang pemimpin adalah 

pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa 

pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang 

dipimpinnya, untuk melakukan usaha bersama mengarah 

kepada pencapaian sasaran tertentu.199 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang mempunyai 

kemampuan dalam mempengaruhi, menggerakkan, dan 

mengarahkan orang lain (anggota) untuk melakukan usaha 

                                                           
196Sondang P. Siagian, Teori Pengembangan Organisasi (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1995), 1. 
197Sondang P. Siagian, Op. Cit., 2. 

 

198Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2002), 13. 
199K. Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta: Rajawali, 1990), 35. 
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bersama ke arah pencapaian tujuan organisasi. Seorang pemimpin 

dalam menjalankan tugasnya maka harus selalu berpikir kreatif 

dan penuh dengan ide-ide baru, pemimpin harus 

mengkomunikasikan ide tersebut kepada anggotanya dan 

mempengaruhi anggota untuk dapat menerima ide tersebut dan 

melaksanakannya sesuai dengan perilaku organisasi yang 

diinginkan oleh pemimpin sehingga tujuan organisasi dapat 

dicapai. 
 

2.  Peran pemimpin  

Mintzberg sebagaimana dikutip Thoha (2009), 

mengemukakan tiga peran utama yang dimainkan oleh setiap 

pimpinan dimanapun hirarkinya. Dari tiga peran utama kemudian 

diperinci menjadi sepuluh peranan lainnya, yaitu:  

 

a. Peranan hubungan antar pribadi (interpersonal role)  

1) Peranan sebagai figure head, yakni suatu peranan di dalam 

setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara normal. 

2) Peranan seagai pemimpin (leader), dalam peranan ini 

pemimpin melakukan hubungan inter personal dengan yang 

dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya 

diantaranya memimpin, memotivasi, mengembangkan, dan 

mengendalikan. 

3) Peranan sebagai pejabat perantara (liaison manager), di sini 

pimpinan yang berintegrasi dengan teman sejawat, staf, dan 

orang lain yang berada di luar organisasinya, untuk 

mendapat informasi yang diperlukan.  

b. Peranan yang berhubungan dengan informasi (informational 

role) 

Peranan ini meletakkan pimpinan pada posisi yang unik 

dalam mendapatkan informasi. Pemimpin mencari informasi di 

luar lingkungan dan sebagai pusat informasi bagi organisasinya. 

Peranan ini terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut: 

1) Peranan sebagai monitor, peranan ini mengidentifikasi 

seorang pemimpin sebagai penerima dan pengumpul 

informasi, supaya pemimpin mampu untuk mengembangkan 

suatu pengertian yang baik dari organisasi yang 

dipimpinnya, dan mempunyai pemahaman yang komplit 

tentang lingkungannya. 
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2) Peranan sebagai disseminator, peranan ini melibatkan 

pemimpin untuk menangani proses transmisi dari informasi-

informasi ke dalam organisasi yang dipimpinnya. 

3) Peranan sebagai juru bicara (spokesman), peranan ini 

dimainkan pemimpin untuk menyampaikan informasi ke luar 

lingkungan organisasinya. Bedanya dengan disseminator 

ialah spokesman ini memberikan informasi ke luar 

lingkungan, sebaliknya dengan disseminator memberikan 

informasi ke dalam lingkungan organisasi. 

 

c. Peranan pembuat keputusan (decisional role) 

Peranan ini membuat pemimpin harus terlibat dalam suatu 

proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang 

dipimpinnya. Proses pembuatan strategi ini secara sedarhana 

dinamakan sebagai suatu proses yang menjadikan keputusan-

keputusan organisasi dibuat secara signifikan dan berhubungan. 

Ada empat peranan yang dikelompokkan ke dalam pembuatan 

keputusan adalah sebagai berikut: 

1) Peranan sebagai entrepreneur, dalam peranan ini pemimpin 

bertindak sebagai pemrakarsa dan perancang dari banyak 

lembaga-lembaga yang terkendali dalam organisasi. 

2) Peranan sebagai penghalau gangguan (disturbance handler), 

peranan ini membawa pemimpin untuk bertanggung jawab 

terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, 

misalnya akan dibubarkan, terkena gosip, isu-isu kurang 

baik, dan sebagainya. 

3) Peranan sebagai pembagi sumber (resource allocator), di 

sini pemimpin diminta memainkan peranan untuk 

memutuskan ke mana sumber dana akan didistribusikan ke 

bagian-bagian dari organisasinya. 

4) Peranan sebagai negosiator, peranan ini meminta kepada 

pemimpin untuk aktif berpartisipasi dalam arena 

negosiasi.200 

 

B. Pengertian dan Tujuan Pengembangan Organisasi 

1. Pengertian Pengembangan Organisasi 

                                                           
200Miftah Thoha, Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 12-20.   
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Pengembangan organisasi merupakan rangkaian penataan 

penyempurnaan yang dilakukan secara berencana dan terus 

menerus guna memecahkan berbagai masalah yang timbul 

sebagai perubahan serta menyesuaikan diri dengan perubahan 

dengan menerapkan ilmu perilaku yang dilakukan oleh pejabat 

dalam organisasi sendiri atau dengan bantuan dari luar 

organisasi.201 

Secara terminologi, organization development atau 

pengembangan organisasi mencerminkan semua usaha 

pengembangan yang berorientasi pada membuat organisasi dan 

anggotanya efektif. Dengan kata lain, organization 

development merupakan usaha terencana secara terus-menerus 

untuk meningkatkan struktur, prosedur, dan aspek manusia 

dalam sistem. Usaha sistematik tersebut memastikan 

kelangsungan dan pertumbuhan organisasi dengan 

meningkatkan kualitas kehidupan kerja, dan kualitas hidup 

pekerja pada umumnya. 

Varney (1997), berpendapat bahwa pengembangan 

organisasi adalah usaha terencana, sistematis, terorganisasi, 

dan kolaboratif dimana prinsip pengetahuan tentang perilaku 

dan teori organisasi diaplikasikan dengan maksud 

meningkatkan kualitas kehidupan yang tercermin dalam 

meningkatnya kesehatan dan vitalitas organisasional, 

meningkatkan individu dan anggota kelompok dalam 

kompetensi dan harga diri, dan semakin baiknya masyarakat 

pada umumnya.202 

Pendapat lain mengemukakan bahwa pengembangan 

organisasi adalah serangkaian teknik ilmu sosial yang 

dirancang untuk merencanakan perubahan dalam pengaturan 

kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pengembangan 

pribadi individual dan memperbaiki efektifitas fungsi 

organisasi.203 

                                                           
201Sutarto, Dasar-dasar Organisasi (Yogyakarta: UGM Press, 2000), 418. 
202Glenn H. Varney, Organization Development for Managers 

(Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company Reading, 1997), 127. 
203Wibowo, Manajemen Perubahan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 

310. 
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Langkah-langkah pengembangan organisasi adalah: 1) 

Diagnosis awal dimana pada tahap ini biasanya konsultan 

menemui manajemen puncak untuk memikirkan hakikat 

permasalahan lembaga untuk melakukan pendekatan 

pengembangan organisasi yang dianggap paling berhasil dan 

untuk meyakinkan dukungan penuh dari manajemen; 2) 

Pengumpulan data survei dilakukan untuk menentukan suasana 

organisasi dan masalah-masalah perilaku. Pertanyaan-pertanyaan 

yang harus dijawab dalam mengumpulkan informasi adalah 

kondisi-kondisi apa yang mengganggu efektivitas kerja dan hal 

apa yang paling ingin diubah; 3) Umpan balik data dan 

konfrontasi. Kelompok kerja ditunjuk untuk mereview data yang 

dikumpulkan, untuk melakukan mediasi ketidakcocokan dan 

menentukan prioritas perubahan; 4) Tindak perencanaan dan 

pemecahan masalah. Perencanaan harus spesifik, termasuk siapa 

yang bertanggung jawab dan kapan tindakan harus diselesaikan; 

5) Menggunakan intervensi. Intervensi fokus pada individu, tim, 

hubungan antar departemen atau organisasi secara keseluruhan; 

dan 6) Evaluasi dan tindak lanjut. Dalam hal ini konsultan 

membantu organisasi mengevaluasi hasil upaya pengembangan 

organisasi dan mengembangkan program tambahan di dalam area 

di mana hasil tambahan diperlukan.204 

Ketika seorang pimpinan ingin mengembangkan organisasi 

maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan konsep 3 T bisa 

membuat organisasi lebih besar dan berkembang, yaitu: 1) Ta’rif 
(Saling mengenal satu sama lain), artinya diantara bawahan harus 

saling mengenal satu dengan yang lain; 2) Tafahum (Saling 

memahami), artinya dengan saling memahami antara satu dengan 

yang lain akan terbina rasa kekeluargaan, keakraban dalam suatu 

organisasi; 3) Tafakul (Saling mengemban), artinya saling bekerja 

sama atau saling mengemban amanah, sehingga akan 

tersingkirkan adanya perasaan saling curiga, saling benci, fitnah, 

hujat, cemburu.205 
 

2. Tujuan Pengembangan Organisasi 

                                                           
204Ibid., 311. 
205Ali M. Taufik, Praktik Manajemen Berbasis Al-Qur’an (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), 102. 
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Pengembangan organisasi bertujuan untuk menghilangkan 

faktor-faktor dalam organisasi yang menghambat perkembangan 

dan menghalangi orang untuk berkontribusi demi tercapainya 

sasaran organisasi. 

a. Manusia sebagai anggota dan pemimpin kelompok. Organisasi 

yang menerapkan pengembangan organisasi harus berasumsi 

bahwa setiap orang dapat diterima dan diakui perannya oleh 

kelompok kerjanya. Dalam organisasi perlu ditumbuhkan 

keterbukaan agar para anggotanya dapat dengan leluasa 

mengungkapkan perasaannya dan pikirannya. Dalam 

keterbukaan, orang akan mendapatkan kepuasaan kerja yang 

lebih tinggi, sehingga dengan demikian performansi kelompok 

akan lebih efektif. 

b. Manusia sebagai wadah organisasi. Hubungan antar 

kelompok-kelompok dalam organisasi menentukan efektivitas 

masing-masing kelompok tersebut. Misalnya bila komunikasi 

antar-kelompok hanya terjadi pada tingkat manajernya, 

koordinasi dan kerjasama akan kurang efektif daripada bila 

segenap anggota kelompok terlibat dalam interaksi. 

 

C. Sifat-Sifat Dasar Pengembangan Organisasi 

Pengembangan organisasi sesungguhnya tidak terlepas dari 

dinamika yang dialami pemimpin dan anggota organisasi, baik 

individu maupun kelompok yang memiliki hubungan timbal-balik 

(feed-back), akibat perubahan diluar prediksi yang datang dari 

lingkungan eksternal yang berimplikasi kepada lingkungan 

internal organisasi, maka dalam pengembangan organisasi yang 

pasti harus diperhitungkan adalah adaptasi cepat terhadap 

perubahan, setidaknya yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan organisasi adalah hal-hal berikut : 

1. Pengembangan organisasi merupakan suatu strategi terencana 

dalam mewujudkan perubahan organisasional, perubahan yang 

dimaksud harus mempunyai sasaran yang jelas dan didasarkan 

pada suatu diagnosis yang tepat mengenai permasalahan yang 

dihadapi oleh organisasi. 

2. Pengembangan organisasi harus berupa kolaborasi antara 

berbagai pihak yang akan mengalami dampak perubahan yang 

akan terjadi, keterlibatan dan partisipasi para anggota organisasi 

harus mendapat perhatian. 
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3. Program pengembangan organisasi menekankan cara-cara baru 

yang diperlukan guna meningkatkan kinerja seluruh anggota 

organisasi. 

4. Pengembangan organisasi mengandung nilai-nilai humanistik 

dalam arti bahwa dalam meningkatkan efektifitas organisasi, 

potensi manusia harus menjadi bagian yang penting. 

5. Pengembangan organisasi menggunakan pendekatan 

kesisteman yang berarti selalu memperhitungkan pentingnya 

inter relasi, inter aksi, dan inter dependensi. 

6. Pengembangan organisasi menggunakan pendekatan ilmiah 

untuk mencapai efektivitas organisasi.206 

 

D. Strategi dan Penerapan Pengembangan Organisasi 

1.  Strategi Pengembangan Organisasi 

Teknik pengembangan organisasi pada hakekatnya adalah 

strategi intervensi yang dapat dipergunakan untuk mengatasi dan 

memecahkan masalah yang dihadapi oleh organisasi atau di dalam 

melakukan perubahan-perubahan. Sampai sekarang cukup banyak 

teknik pengembangan organisasi yang telah dikembangkan oleh 

para pakar. Di antara teknik-teknik tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a) Latihan Kepekaan (Sensitivity Taining); Merupakan teknik 

pengembangan yang pertama diperkenalkan dan yang dahulu 

paling sering digunakan. Teknik ini sering disebut juga T-

group. Dalam kelompok kelomok T (singkatan training) yang 

masing masing terdiri atas   6-10 peserta, pemimpin kelompok 

(terlatih) membimbing peserta meningkatkan kepekaan 

(sensitivity) terhadap orang lain, serta keterampilan dalam 

hubunga antar-pribadi. 

b) Kisi Pengembangan Organisasi; Pendekatan Grip pada 

pengembangan organisasi didasarkan pada konsep 

Managerial Grip yang diperkenalkan oleh Robert Blake dan 

Jane Mouton. Konsep ini mengevaluasi gaya kepemimpinan 

mereka yang kurang efektif menjadi gaya kepemimpinan yang 

ideal, yang berorientasi maksimum pada aspek manusia 

maupun aspek produksi. 

                                                           
206Varney, Organization…, 128-129. 
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c) Survai Umpan Balik; Tiap peserta diminta menjawab 

kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap 

mereka (misalnya persepsi tentang kepuasan kerja dan gaya 

kepemimpinan mereka). Hasil survei ini diumpan-balikkan 

pada setiap peserta, termasuk pada para penyelia dan manajer 

yang terlibat. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan 

kuliah atau lokakarya yang mengevaluasi hasil keseluruhan 

dan mengusulkan perbaikan perbaikan konstruktif. 

d) Konsultasi Proses; Dalam Process Consultation, konsultan 

pengembangan organisasi mengamati komunikasi, pola 

pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, metode 

kerjasama, dan pemecahan konflik dalam tiap unit organisasi. 

Konsultan kemudian memberikan umpan balik pada semua 

pihak yang terlibat tentang proses yang telah diamatinya, serta 

menganjurkan tindakan koreksi. 

e) Pembentukan Tim; adalah pendekatan yang bertujuan 

memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam 

kelompok kerjanya atau tim. Teknik Tim Building sangat 

membantu meningkatkan kerjasama dalam tim yang 

menangani proyek dan organisasinya bersifat matriks. 

f) Transcational Analysis (TA); TA berkonsentrasi pada gaya 

komunikasi antar-individu. TA mengajarkan cara 

menyampaikan pesan yang jelas dan bertanggung jawab, serta 

cara menjawab yang wajar dan menyenangkan. TA 

dimaksudkan untuk mengurangi kebiasaan komunikasi yang 

buruk dan menyesatkan. 

g) Intergroup Activities; Fokus dalam teknik Intergroup 

Activities adalah peningkatan hubungan baik antar-kelompok. 

Ketergantungan antar kelompok, yang membentuk kesatuan 

organisasi, menimbulkan banyak masalah dalam koordinasi. 

Intergroup Activities dirancang untuk meningkatkan 

kerjasama atau memecahkan konflik yang mungkin timbul 

akibat saling ketergantungan tersebut. 

h) Third-party Peacemaking; Dalam menerapkan teknik ini, 

konsultan pengembangan organisasi berperan sebagai pihak 

ketiga yang memanfaatkan berbagai cara menengahi sengketa, 
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serta berbagai teknik negosiasi untuk memecahkan persoalan 

atau konflik antar-individu dan kelompok.207 
 

2.  Penerapan Pengembangan Organisasi 

Setelah dipahami akan strategi yang dapat dipakai tersebut di 

atas maka ada beberapa tahap yang dapat dilakukan dalam 

penerapan pengembangan organisasi tersebut. Dalam menerapkan 

pengembangan organisasi, organisasi memerlukan konsultan yang 

ahli dalam bidang perilaku dan pengembangan organisasi. 

Konsultan tersebut bersifat sebagai agen pembaruan (agent of 

change), dan fungsi utamanya adalah membantu warga organisasi 

menghadapi perubahan, melalui teknik-teknik pengembangan 

organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. 

Proses penerapan pengembangan organisasi dilakukan dalam 

empat tahap: 

1) Tahap Pengamatan Sistem Manajemen atau Tahap 

Pengumpulan Data; Dalam tahap ini konsultan mengamati 

sistem dan prosedur yang berlaku di organisasi termasuk 

elemen-elemen di dalamnya seperti struktur, manusianya, 

peralatan, bahan-bahan yang digunakan dan bahkan situasi 

keuangannya. Data utama yang diperlukan adalah: (a) Fungsi 

utama tiap unit organisasi, (b) Peran masing-masing unit 

dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, (c) Proses 

pengambilan keputusan serta pelaksanaan tindakan dalam 

masing-masing unit, (d) Kekuatan dalam organisasi yang 

mempengaruhi perilaku antar kelompok dan antar individu 

dalam organisasi. 

2) Tahap Diagnosis dan Umpan Balik; Dalam tahap ini kualitas 

pengorganisasian serta kegiatan operasional masing-masing 

elemen dalam organisasi dianalisis dan dievaluasi. Ada 

beberapa kriteria yang umum digunakan dalam mengevaluasi 

kualitas elemen-elemen tersebut, diantaranya: (a) Kemampuan 

beradaptasi, yaitu kemampuan mengarahkan kegiatan dan 

tenaga dalam memecahkan masalah yang dihadapi, 

(b)Tanggung jawab, kesesuaian antara tujuan individu dan 

tujuan organisasi, (c) Identitas, kejelasan misi dan peran 

                                                           
207Matondang, Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2008), 139. 
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masing-masing unit, (d) Komunikasi, kelancaran arus data dan 

informasi antar-unit dalam organisasi, (e) Integrasi, hubungan 

baik dan efektif antar-pribadi dan antar-kelompok, terutama 

dalam mengatasi konflik dan krisis, (f) Pertumbuhan, iklim 

yang sehat dan positif, yang mengutamakan eksperimen dan 

pembaruan, serta yang selalu menganggap pengembangan 

sebagai sasaran utama. 

3) Tahap Pembaruan dalam Organisasi; Dalam tahap ini 

dirancang pengembangan organisasi dan dirumuskan strategi 

memperkenalkan perubahan atau pembaruan. Strategi ini 

bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara 

mengoreksi kekurangan serta kelemahan yang dijumpai dalam 

proses diagnostik dan umpan balik. Mengingat bahwa setiap 

perubahan yang diperkenalkan akan mempengaruhi seluruh 

sistem dalam organisasi, bahkan mungkin akan mengubah 

sistem distribusi wewenang dan struktur organisasi, rancangan 

strategi pembaruan harus didiskusikan secara matang dan 

mendapat dukungan pimpinan puncak. 

4) Tahap Implementasi Pembaruan; Tahap akhir dalam 

penerapan pengembangan organisasi adalah pelaksanaan 

rencana pembaruan yang telah digariskan dan disetujui. 

Dalam tahap ini konsultan bekerja secaa penuh dengan staf 

manajemen dan para penyelia. Kegiatan implementasi 

perubahan meliputi: (a) Perubahan struktur, (b) Perubahan 

proses dan prosedur, (c) Penjabaran kembali secara jelas 

tujuan serta sasaran organisasi, (d) Penjelasan tentang peranan 

masing-masing anggota dalam organisasi.208 
 

Setelah segala sesuatunya berjalan dalam masa yang telah 

ditentukan bersama, maka selanjutnya adalah perlu diadakan 

evaluasi atau diagnosis organisasi, hal ini sangat diperlukan guna 

mengetahui akan segala kekurangan dalam perjalanan organisasi 

selama ini, sehingga pada kedepannya dapat dilakukan suatu 

perbaikan dan pada akhirnya organisasi dapat berjalan sesuai 

dengan tujuannya yang menciptakan organisasi modern yang siap 

dalam menjawab tuntutan zaman dan berkualitas. 

                                                           
208Sutarto, Dasar-dasar Organisasi (Yogyakarta: UGM Press, 2000), 87. 
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Ada sejumlah langkah dasar, yang perlu diterapkan dalam 

hal menyelenggarakan diagnosis keorganisasian, sebagai berikut: 

a) Mengenal dan menafsirkan masalah yang dihadapi, dan 

merasakan kebutuhan akan perubahan. 

b) Mendeterminasi kesiapan dan kemampuan organisasi yang 

bersangkutan untuk berubah. 

c) Mengidentifikasi sumber-sumber daya manajerial dan 

angkatan kerja untuk perubahan. 

d) Mendeterminasi sebuah strategi perubahan dan sasaran-

sasarannya.209 
 

Pengembangan organisasi merupakan salah satu pokok 

bahasan yang penting dalam perbincangan organisasi. Hal ini 

dapat dimaklumi karena manusia, pekerjaan, dan lingkungan kerja 

atau organisasi dimana berada merupakan tiga hal yang saling 

berkaitan secara erat, dan dalam pada itu pengembangan 

organisasi diperlukan tidak lain untuk meningkatkan efektifitas 

organisasi yang berkualitas. 

 

E. Peran Kepemimpinan Dalam Pengembangan Organisasi 

Kompleksitas dan dinamika perkembangan strategik, pada 

tataran nasional di era new normal seperti sekarang ini ditandai 

oleh permasalahan dan tantangan virtual yang multi dimensional, 

di bidang sosial, ekonomi, politik, kelembagaan, serta pertahanan, 

dan keamanan pada Abad 21 ini ditandai antara lain oleh lemahnya 

struktur dan daya sanding dan daya saing perekonomian, 

penegakkan hukum, pelaksanaan otonomi dan desentralisasi, 

besarnya hutang luar negeri, tingkat kemiskinan dan 

pengangguran, tuntutan demokratisasi, dan ancaman disintegrasi. 

Pada tataran internasional, terdapat perkiraan bahwa 

perkembangan lingkungan global ditandai situasi, kondisi, 

tantangan dan tuntutan, yang makin kompleks, dan akses dunia 

nyata yang makin terbatas di era pandemi covid-19 ini, 

menunjukkan situasi yang penuh ketidakpastian dan selalu 

berubah, bahkan sering tidak ramah, dan unpredicting diluar 

jangkauan perhitungan manusia sebelumnya. Perkembangan 

                                                           
209Erika Setyani Kusumaputri, Komitmen Pada Perubahan Organisasi: 

Perubahan Organisasi dalam Perspektif Islam dan Psikologi (Yogyakarta: 

Deepublish, 2015), 59. 
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lingkungan stratejik tersebut menuntut pemimpin dan 

kepemimpinan yang solid, mampu mengantisipasi perkembangan 

ke depan, membangun visi, misi, dan strategi serta 

mengembangkan langkah-langkah kebijakan, sistem kelembagaan 

dan manajemen pemerintahan yang relevan dengan kompleksitas 

perkembangan, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi, baik 

pada tataran nasional maupun internasional.  

Pada abad milenium ini, hampir tidak ada ruang tanpa 

kompetisi yang ketat, hal ini menuntut keniscayaan adaptasi yang 

cepat dengan prinsip-prinsip perubahan yang baru di era new 

normal ini, karena dunia semakin terbuka dan persaingan semakin 

meluas tidak terbatas oleh ruang dan waktu, maka suatu organisasi 

lembaga pendidikan harus cepat merespon perubahan itu dengan 

melakukan percepatan adaptasi dan pengembangan secara terus-

menerus, karena adanya globalisasi yang serba virtual dan 

unpredicting ini tentu diluar jangkauan ramalan manajemen 

kepemimpinan suatu organisasi yang hal ini dapat saja 

mengandung konsekuensi peluang sekaligus ancaman bagi 

organisasi pendidikan. Kesemuanya ini bila tidak segera dilakukan 

perbaikan secara internal kelembagaan bukan tidak mungkin akan 

mengancam kelangsungan hidup suatu organisasi lembaga 

pendidikan. Dengan kata lain, bahwa dampak globalisasi akan 

menjadi ancaman yang besar dan serius, lebih-lebih apabila 

organisasi yang tidak memiliki kepemimpinan yang kuat. Peran 

kepemimpinan dalam pengembangan organisasi dalam situasi saat 

ini sangat penting karena untuk dapat menerapkan konsep 

pengembangan organisasi yang meliputi teknik, langkah, dan 

tahapannya sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, maka 

dibutuhkan kepemimpinan yang efektif dari seorang pemimpin. 

Efektivitas kepemimpinannya dapat dinilai dari bagaimana ia 

mampu mengatasi pokok permasalahan yang dihadapi dan 

tantangan-tantangan pada Abad 21 ini. 

Kepemimpinan masa depan adalah seorang pemimpin yang 

adaptif terhadap tantangan, mengindahkan peraturan dan taat asas, 

memperhatikan pemeliharaan disiplin, menanamkan tanggung 

jawab kepada para bawahan, dan menjaga marwah 

kepemimpinannya. Kepemimpinan harus selalu menyiapkan 

berbagai bentuk solusi dalam pemecahan masalah tantangan masa 

depan. Dalam kaitannya dengan adaptasi terhadap perubahan, 
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ditekankan pada pemanfaatan sumber daya manusia. Untuk itu, 

perlu dikembangkan peraturan-peraturan baru, hubungan dan 

kerjasama yang baru, nilai-nilai baru, perilaku baru, dan 

pendekatan yang baru terhadap pekerjaan. Oleh sebab itu, 

kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi 

pada Abad 21 ini adalah kepemimpinan yang unggul yang disebut 

super leadership yaitu seseorang yang memimpin orang lain untuk 

mempimpin diri mereka sendiri. Super leadership juga dikenal 

sebagai pemimpin empowering (pemberdaya). 

Dalam praktik pendekatan yang dilakukan untuk 

mengembangkan kepemimpinan super leadership, melalui 3 (tiga) 

strategi umum, yaitu:  strategi interpersonal, strategi tim, dan 

strategi organizasional. Pemberdayaan dapat diimplementasikan 

melalui strategi interpersonal dan strategi tim. Tim dapat betul-

betul berguna sebagai alat untuk meningkatkan self leadership. 

Sedangkan organisasi dapat diubah untuk meningkatkan 

pemberdayaan, dan self leadership kepada orang lain.210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
210J. Winardi, Manajemen Perubahan (Management of Change) (Jakarta: 

Kencana Prenada Media, 2010), 113.  
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BAB XI 

KEPEMIMPINAN YANG EFEKTIF DAN PERUBAHAN 

ORGANISASI 
 
 

Kepemimpinan memainkan peranan yang penting dalam 

organisasi, dan berhasil tidaknya suatu organisasi salah satunya 

ditentukan oleh sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut. 

Peran utama kepemimpinan mempengaruhi orang lain untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengembangan organisasi 

merupakan suatu kegiatan mengadakan perubahan secara berencana 

yang mencakup suatu diagnosa secara sistematis terhadap organisasi.  

Seorang pemimpin harus ikut aktif dalam mengatur pelaksanaan 

kegiatan usaha pengembangan organisasi. Keberhasilan kegiatan 

usaha pengembangan organisasi sebagian besar ditentukan oleh 

kualitas kepemimpinannya atau pengelola dan komitmen pimpinan 

pucuk organisasi. Efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh 

kepiawaiannya mempengaruhi dan mengarahkan para anggotanya.211 

Peranan seorang pemimpin dalam hubungan antar manusia 

sangat terkait dengan gaya kepemimpinan yang ditampilkannya. 

Seorang pemimpin diharapkan dapat menampilkan gaya 

kepemimpinan segala situasi tergantung kondisi dan situasi serta 

tipikal bawahannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi dari orang-orang yang dipimpinnya.  
 

A. Eksistensi Kepemimpinan 
Pada kondisi saat ini, seorang pemimpin harus bisa menyesuaikan 

dengan perubahan yang ada. Menurut Edwin A. Locke (1991), terdapat 

empat kunci untuk memimpin dengan sukses yang ditunjukkan dalam 

model kepemimpinan, yaitu : (1) alasan dan sifat-sifat pemimpin 

(motives dan traits), (2) pengetahuan, keahlian, dan kemampuan 

(Knowledge, Skills, and Ability), (3) visi, dan (4) implementasi dari 

visi.212 

                                                           
211Miftah Thoha, Kepemimpinanan dalam Manajemen (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2010), 131. 
212Edwin A. Locke, et al., The Essence of Leadership, The Four Keys to 

Leading Successfully (New York: Lexington Books, 1991), 175. 
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Kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses yang 

menyebabkan orang lain melakukan tindakan untuk mencapai tujuan 

bersama. Terdapat perbedaan yang kontras antara kepemimpinan dan 

diktator; diktator mengejar pihak lain untuk bertindak dengan kekerasan 

fisik ataupun ancaman di bawah kekuatan fisik, dan begitu yakin 

menggunakan aktivitas karakteristik kepemimpinan seperti menawarkan 

visi. Sementara seorang pemimpin yang efektif dapat menyebabkan 

pengikutnya secara tidak sadar dengan kemampuan dirinya berkorban 

demi organisasi. Pemimpin efektif mengerjakan dengan menghargai 

bawahannya dengan kemampuan diri mereka dalam mencapai visi yang 

telah diformulasikan dan bekerja untuk mewujudkannya. Ada beberapa 

hal bagaimana seharusnya pemimpin memotivasi bawahan yaitu:  
1. Meyakinkan bawahan bahwa visi organisasi (dan peran bawahan dalam 

hal ini) penting dan dapat dicapai.  

2. Menantang bawahan dengan tujuan, proyek, tugas, dan tanggung jawab 

dengan memperhitungkan perasaan diri bawahan akan sukses, prestasi, 

dan kecakapan.  

3. Memberikan penghargaan kepada bawahan yang berkinerja baik dengan 

penghargaan, uang, dan promosi.213  
 

Kepemimpinan berbeda dengan manajemen, karena kunci dari 

kepemimpinan adalah membangun visi dasar (tujuan, misi, agenda) suatu 

organisasi. Sedangkan kunci manajer adalah mengimplementasikan visi. 

Manajer dan bawahan bertindak dengan berbagai cara untuk mencapai 

tujuan akhir. Berikut ini model kepemimpinan yang diadaptasi dari Locke, 

et al. (1991) : 
 

  

                                                           
213Ibid., 176-177. 
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Gambar 7. Model Kepemimpinan diadaptasi dari Locke, et 

al. (1991)214 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alasan (motives) adalah keinginan yang menyebabkan orang 

untuk bertindak, inti motives kepemimpinan adalah:  

1. Dorongan (drive). Merupakan variasi yang berhubungan walaupun 

tidak sama dengan motives. Sebagai contoh: restasi achiement. 

Seorang psikologis Bernard Bass (1990), memberikan tinjauan 

dari 28 studi dan adanya penemuan kejadian bahwa keinginan 

                                                           
214Locke, et al., The Essence of Leadership…, 175-187. 
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untuk berprestasi adalah faktor penting untuk memotivasi diantara 

pemimpin yang efektif. Mc Clelland (1965), juga melakukan riset 

kebutuhan untuk berprestasi dan menemukan bahwa hal ini 

merupakan penyebab penting diantara kesuksesan entrepreneurs. 

Ambisi berhubungan dengan motif kepemimpinan yang meliputi 

dorongan. Energi diperlukan pemimpin untuk mempertahankan 

dorongan mencapai prestasi yang tinggi dan mencapai 

keberhasilan dalam organisasi. Ketahanan (Tenacity) adalah motif 

yang melibatkan energi untuk mempertahankan tujuan serta 

mengarahkan ketika berhadapan dengan rintangan-rintangan, 

sedangkan inisiatif adalah motif yang mendorong pemimpin 

efektif untuk mengambil jalan yang proaktif daripada reaktif 

dalam pekerjaan.215  

2. Motivasi Kepemimpinan. Motives kepemimpinan yang efektif 

meliputi keinginan untuk mempengaruhi pihak lain yang terdiri 

dari 2 macam motivasi kepemimpinan yaitu: personalized power 

motive, adalah pemimpin yang mencari kekuasaan sebagai tujuan 

akhir dan sosialized power motive, adalah pemimpin yang 

menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau 

visi yang diinginkan, dan inti dari sifat-sifat (traits) pemimpin ini 

meliputi:  

a. Kejujuran/Integritas (Honesty/Integrity).  

b. Kepercayaan diri (Self-Confidence). 

c. Originality (Creativity). 

d. Flexibility (Adaptability). 

e. Charisma.216  
 

Keahlian teknologi sering memfasilitasi kemampuan untuk 

memimpin organisasi. Pengetahuan pada organisasi dan industri 

merupakan faktor yang lebih penting daripada pendidikan formal. 

Keahlian (skills) pemimpin terdiri dari: (a) People skills 

(interpersonal skill) terdiri dari: listening, oral communication, 

network building, conflict management, and assessing self dan 

lainnya; (b) Management Skills. Keahlian administratif adalah 

penting dalam fungsi manajemen tradisional yang memfasilitasi 

aktivitas sehari-hari pada organisasi. Keahlian manajemen yang 

                                                           
215Locke, et al., The Essence of Leadership…, 172. 
216Ibid., 173. 
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efektif dikembangkan oleh Boyatzis (1982), merupakan keahlian 

dalam penyelesaian masalah, termasuk logika berpikir dan 

konseptualisasi; (c) Kemampuan (Ability) pemimpin. Kemampuan 

kognitif (kecerdasan) adalah asset pemimpin karena pemimpin 

harus mencari, mengintegrasi, dan menginterpretasikan sejumlah 

besar informasi.217  

Fungsi kunci seorang pemimpin adalah membangun visi 

organisasi dan mengkomunikasikan kepada bawahan. Ada 

beberapa karakteristik dari pernyataan visi yaitu: ringkas, jelas, 

abstrak, menantang, orientasi ke depan, stabilitas, dan disenangi. 

Kebijakan dan prosedur yang spesifik diperlukan untuk 

mengimplementasikan visi ini terdiri dari enam kategori yaitu: (a) 

menstrukturisasi, (b) menyeleksi, melatih, dan menyesuaikan diri 

bawahan, (c) memotivasi bawahan, (d) mengelola informasi, (e) 

membangun tim, (f) perubahan kemajuan masalah kepemimpinan 

selalu memberi kan kesan menarik dari waktu ke waktu. 

Kepemimpinan ini memainkan peran penting dalam berbagai 

aktivitas organisasi. Dalam kepemimpinan ini, seorang pemimpin 

harus memberikan pengarahan-pengarahan terhadap usaha-usaha 

semua bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.218  

Higgs (2003), mengungkapkan bahwa terdapat empat hal 

yang sering menjadi bahasan dalam berbagai literatur terkait 

dengan peran pemimpin yaitu: (a) perubahan dalam nilai-nilai 

sosial, (b) perubahan fokus investor, (c) tantangan dalam 

melaksanakan perubahan organisasi, (d) kesadaran terhadap 

dampak stress bagi bawahan. Terdapat banyak teori maupun 

pendekatan dalam kepemimpinan. Beberapa ahli membedakan 

kepemimpinan menjadi dua yaitu: kepemimpinan transformational 

dan transaksional. Pada dasarnya kepemimpinan transaksional dan 

transformasional merupakan dasar dari sebuah gaya 

kepemimpinan. Gaya kepemimpinan tersebut pada beberapa 

dekade terakhir muncul sebagai fenomena dan dirasakan memiliki 

                                                           
217Gary A. Yukl, Leadership in Organizations, 2nd editon, (Englewood 

Cliffs, Prentice-Hall, 1989), 201.   
218Yukl, Leadership…, 202.  
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dampak positif terhadap beberapa aspek yang dapat meningkatkan 

efektivitas organisasi.219  
 

1. Kepemimpinan Transaksional 

Kepemimpinan transaksional adalah hubungan antara 

pemimpin dan bawahan yang berlandaskan pada adanya 

pertukaran atau adanya tawar-menawar antara pemimpin dan 

bawahannya. Menurut Burns (1978), sebagaimana dikutip 

Muchji dan Priyono (2004), kepemimpinan transaksional adalah 

motivasi pengikut terutama melalui dasar pertukaran reward. 

Reward tersebut dapat berupa bonus atau peningkatan gaji atau 

penghargaan lainnya. Pada dasarnya kepemimpinan 

transaksional lebih mengacu pada dua faktor utama yang 

menjadi ciri kepemimpinan transaksional, yaitu: 

a. Contingent Reward, yaitu pemberian imbalan sesuai dengan 

pekerjaan yang dilakukan bawahan. Hal ini merupakan 

bentuk pertukaran yang aktif antara pimpinan dan bawahan, 

artinya bawahan akan mendapatkan imbalan atau tujuan 

yang dapat dicapainya dan tujuan tersebut telah disepakati 

bersama antara pimpinan dan bawahan.  

b. Management by exception, adalah merupakan transaksi yang 

aktif dan pasif. Aktif adalah pemimpin secara terus menerus 

melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Pengawasan 

tersebut dilakukan agar bawahannya memiliki kinerja yang 

baik dan untuk mengantisipasi adanya kesalahan. Sedangkan 

pasif berarti intervensi dan kritik serta koreksi akan 

dilakukan oleh pemimpin setelah kesalahan terjadi, 

pemimpin akan menunggu semua proses dalam tugas selesai 

baru kemudian menentukan ada atau tidaknya permasalahan 

Dengan kepemimpinan transaksional maka pemimpin 

mendorong bawahannya mencapai tingkat kinerja yang 

disepakati bersama dan keduanya bersama-sama menepati 

kesepakatan tersebut.220  

 
 

                                                           
219M. Higgs, “How can we make sense of leadership in the 21st century?,” 

Leadership and Organizational Development Journal, 2003, 273-284. 
220Moch Muchji dan B. Suko Priyono, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Transaksional terhadap Kinerja Karyawan yang Dimoderasi Gaya Kepemimpinan 

Transformasional,” Telaah Managemen, Vol.1 Edisi 2, 236-256.  
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2. Kepemimpinan Transformasional 

Dalam kepemimpinan transformasional pertukaran yang 

terjadi antara bawahan dan pimpinan tidak sekedar pertukaran 

seperti yang terjadi pada kepemimpinan transaksional. 

Kepemimpinan transformasional juga melibatkan pengembangan 

hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dengan pengikut. 

Dengan kepemimpinan transformasional, pemimpin membantu 

pengikut untuk melihat kepentingan yang lebih penting daripada 

kepentingan mereka sendiri demi misi dan visi organisasi atau 

kelompok. Dengan mengembangkan kepercayaan diri, keefektifan 

diri, dan harga diri pengikut, diharapkan pemimpin mempunyai 

pengaruh yang kuat pada tingkat identifikasi, motivasi, dan 

pencapaian tujuan pengikut. Menurut Bass dan Avolio (1990), ada 

4 unsur yang mendasari kepemimpinan transformasional yaitu:  

a. Charisma: kharismatik pada pemimpin transformasional 

didapatkan dari pandangan pengikut, sehingga seorang 

pemimpin yang berkharisma akan mempunyai banyak pengaruh 

dan dapat menggerakkan serta dapat mengilhami bawahannya 

dengan suatu visi yang dapat diselesaikan melalui usaha keras.  

b. Inspiration: pemimpin yang inspirasional dapat 

mengartikulasikan tujuan bersama serta dapat menentukan 

suatu pengertian mengenai apa yang dirasa penting serta apa 

yang dirasakan benar, sehingga pemimpin dapat mempertinggi 

arti serta meningkatkan harapan yang positif mengenai apa 

yang perlu dilakukan.  

c. Intellectual stimulation: para pemimpin membantu bawahannya 

untuk dapat memikirkan mengenai masalah-masalah lama 

dengan cara baru.  

d. Individualized consideration: seorang pemimpin harus mampu 

untuk memperlakukan bawahannya secara berbeda-beda namun 

adil, yaitu mampu memperhatikan satu persatu bawahannya dan 

tidak hanya mengenali kebutuhannya serta meningkatkan 

perspektif bawahan, namun juga memberikan prasarana dalam 

rangka pencapaian tujuan secara efektif serta memberi 

pekerjaan yang memberikan tantangan yang lebih. Pada 

kepemimpinan transformasional, bawahan akan melakukan 
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pekerjaan yang melebihi apa yang telah ditetapkan, hal ini 

dikarenakan adanya pengaruh dari pimpinannya.221  

 

B. Kepemimpinan yang Efektif  

Menurut Locke, et al (1991), kepemimpinan didefinisikan 

sebagai suatu proses yang menyebabkan orang lain melakukan 

tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan definisi ini 

terdapat tiga elemen dalam kepemimpinan yaitu:  

1. Kepemimpinan adalah konsep hubungan. Keberadaan 

kepemimpinan hanya dalam hubungan dengan pihak lain yang 

disebut pengikut. 

2. Kepemimpinan adalah sebuah proses. Dalam memimpin, 

pemimpin harus mengerjakan sesuatu. 

3. Kepemimpinan membutuhkan penyebab untuk bertindak. 

Pemimpin menyebabkan pengikutnya untuk bertindak dengan 

berbagai cara seperti menggunakan otoritas kekuasaannya, 

restrukturisasi organisasi, dan lain-lain.222  
 

Dalam model kepemimpinan tersebut, terlihat bahwa faktor 

yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah alasan dan sifat-sifat 

(motives) dan traits serta knowledge, skills, dan ability yang 

diperlukan untuk membangun visi dan mengimplementasi visi. Disini 

pendekatan yang digunakan Locke adalah pendekatan sifat. Yukl 

(1989) menyatakan bahwa dalam kepemimpinan juga terdapat 

pendekatan kekuasaan, perilaku, dan situasional selain pendekatan 

sifat.223 Selanjutnya Yukl (1989), kepemimpinan didefinisikan dalam 

terminologi sifat-sifat (traits) individual, perilaku pemimpin, pola 

interaksi, peran hubungan, persepsi bawahan, pengaruh lebih pada 

bawahan, pengaruh pada tujuan tugas, pengaruh pada budaya 

organisasi. Yukl mengungkapkan mengenai studi kepemimpinan 

dengan berbagai macam pendekatan:  

1. Pendekatan pengaruh kekuasaan. Memparalelkan analisis level 

mikro kekuasaan individual dengan analisis level makro kekuasaan 

pada sub unit dan koalisi organisasi. Pada level ini, kepemimpinan 

                                                           
221Muchji dan Priyono, “Pengaruh …., 256. 
222Edwin A. Locke, et al, The Essence of Leadership, The Four Keys to 

Leading Successfully (New York: Lexington Books, 1991), 145. 
223Gary A. Yukl, Leadership in Organizations, 2nd editon (Englewood 

Cliffs, Prentice-Hall, 1989), 211.  
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efektif sering dievaluasi dalam adaptasi organisasi dengan 

perubahan lingkungan. Sejumlah posisi kekuasaan untuk 

kepemimpinan yang efektif bergantung pada sifat alami organisasi, 

tugas, dan bawahan. Yukl (1989) mengajukan lima basis 

kekuasaan yaitu:  

a. Kekuasaan Legitimasi: kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain karena posisinya.  

b. Kekuasaan Imbalan: kekuasaan yang didasarkan atas 

kemampuan seseorang untuk memberi imbalan kepada orang 

lain (pengikutnya) karena kepatuhan mereka.  

c. Kekuasaan Paksaan: kekuasaan hukuman. Hukuman adalah 

segala konsekuensi tindakan yang dirasakan tidak 

menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Pemberian 

hukuman kepada seseorang dimaksudkan juga untuk 

memodifikasi perilaku, menghukum perilaku yang tidak 

baik/merugikan organisasi dengan maksud agar berubah 

menjadi perilaku yang bermanfaat.  

d. Kekuasaan Ahli. Seseorang mempunyai kekuasaan ahli jika ia 

memiliki keahlian khusus yang dinilai tinggi.  

e. Kekuasaan Panutan. Banyak individu yang menyatukan diri 

atau dipengaruhi oleh seseorang karena gaya kepribadian atau 

perilaku orang yang bersangkutan. Karisma orang yang 

bersangkutan adalah basis kekuasaan panutan.  

2. Pendekatan Perilaku. Pendekatan ini menekankan bahwa 

pemimpin dan manajer secara nyata bekerja untuk pekerjaan dan 

hubungan keefektifan manajerial. Sejumlah studi menemukan 

hubungan antara perencanaan dan keefektifan manajerial, 

walaupun perencanaan yang efektif biasanya tidak formal dan 

fleksibel daripada formal dan kaku. Beberapa tipe perilaku 

manajerial ditemukan berhubungan dengan keefektifan manajerial. 

3. Pendekatan Sifat. Pendekatan ini menekankan pada atribut 

personal seorang pemimpin. Penelitian sekarang mencoba untuk 

menghubungkan sifat dengan syarat-syarat peran yang spesifik 

pada perbedaan tipe posisi manajerial. Penelitian McClelland dan 

yang lainnya menemukan kejadian bahwa pemimpin yang efektif 

secara luas, hirarki organisasi cenderung mempunyai kebutuhan 

kekuasaan yang kuat, kebutuhan untuk berprestasi yang kuat, dan 

relatif kebutuhan afiliasi lebih lemah. Manager yang efektif 
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mempunyai orientasi kekuasaan bersosialisasi dengan kematangan 

emosi yang tinggi. 

4. Pendekatan Situasional. Pendekatan ini menekankan pentingnya 

faktor kontekstual seperti otoritas, kebijaksanaan pemimpin, sifat 

alami pekerjaan yang dilakukan oleh unit pemimpin, atribut 

bawahan, dan sifat alami lingkungan eksternal.224 
 

Dari beberapa studi kepemimpinan, beberapa diantaranya 

setuju bahwa kepemimpinan berhubungan dengan pengaruh sosial, 

lebih banyak perselisihan paham pada dimensi-dimensi dasar 

perilaku pemimpin. Smircich dan Morgan (1982) menyatakan 

kepemimpinan adalah kesadaran dalam proses dimana satu atau 

lebih individual menggantikan dalam usaha untuk menyusun dan 

mendefinisikan realitas dengan yang lain. Dalam hal ini terdapat 

orang yang mempunyai kewajiban atau hak untuk mendefinisikan 

realitas dengan yang lain.225  

Menurut Path-Goal Theory, bahwa motivasi kinerja 

pemimpin lebih tinggi dengan bertindak dalam berbagai cara yang 

mempengaruhi bawahan. Model kepemimpinan Locke sesuai 

dengan teori ini yang mana seorang pemimpin dengan alasan dan 

sifat-sifat serta Knowledge, Skills, and Ability yang dimilikinya 

harus membangun visi dan mengimplementasikannya. Dalam hal 

ini pemimpin harus bisa mempengaruhi bawahan untuk mencapai 

tujuan.226  

Menurut Hersey memperkuat Blanchard’s Situasional 
Leadership Theory (1988), mengusulkan bahwa tugas yang 

optimal dan hubungan perilaku bergantung pada kematangan 

bawahan. Dalam model Locke ini keberhasilan dalam 

mengimplementasikan visi ini tentu saja bergantung pada 

kematangan bawahan. Pfeffer (1977) menyebutkan adanya 

pengaruh kepemimpinan berupa: homogeneity leaders, constraint 

behavior, dan faktor eksternal.227  

                                                           
224Yukl, Leadership…, 215-220.  
225Linda Smircich and Gareth Morgan “Leadership: The Management of 

Meaning,” The Journal of Applied Behavioral Science, 18, (1982), 257-273. 
226Robert J. House and Ram N. Aditya (1997), “The Social Scientific Study 

of Leadership: Quo Vadis?,” Journal of Management, 23, 409-473.  
227Jeffrey Pfeffer, “The Ambiguity of Leadership,” Academy of 

Management Review, 2, (1977), 402-415.  
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C. Alasan dan Sifat Kepemimpinan  

Locke, et al (1991), menyatakan dalam model 

kepemimpinannya, alasan (motives) adalah keinginan yang 

menyebabkan orang untuk bertindak. Inti penyebab alasan (motives) 

kepemimpinan adalah:  

1. Dorongan (drive) yang terdiri dari: prestasi (achievement), ambisi, 

energi, tenacity, dan inisiatif. 

2. Motivasi kepemimpinan yang terdiri dari personalized power 

motive dan sosialized power motive. Sedangkan inti dari sifat-sifat 

(traits) pemimpin adalah: honesty/integrity, self confidence, 

originality/creativity, flexibility/ adaptability, dan charisma.228  

Yukl (1989), juga memberikan pendekatan sifat-sifat (traits). 

Pendekatan sifat-sifat ini menekankan pada atribut personal 

pemimpin. Apakah sifat berhubungan dengan kepemimpinan yang 

efektif? Sifat yang berhubungan dengan manajerial yang efektif 

termasuk rasa percaya diri/self-confidence yang tinggi, energi, 

inisiatif, kematangan emosional, toleransi pada stres, dan kepercayaan 

dalam locus of control internal. Bagaimana sifat berinteraksi pada 

pengaruh pemimpin yang efektif? Salah satu prinsip kunci yang 

keluar dari pendekatan sifat-sifat adalah keseimbangan ide. Dalam 

beberapa kasus keseimbangan pada beberapa sifat-sifat ini seperti 

kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi, rasa percaya diri, 

mengambil risiko, inisiatif, keyakinan, dan ketegasan.229 

Dalam model kepemimpinannya yang diadaptasi Locke, et al, 

(1991), menyebutkan bahwa knowledge meliputi keahlian teknologi 

(technological expertise) dan pengetahuan pada organisasi dan 

industri. Keahlian (skill) terdiri dari: people skills/interpersonal skill 

dan management skills. Kemampuan (ability) berupa kemampuan 

kognitif (kecerdasan).230  

Yukl (1989), menyatakan dalam pendekatan sifatnya apakah 

skills berhubungan dengan pemimpin yang efektif? Technical skill, 

conceptual skill, dan interpersonal skill diperlukan pada peran 

kepemimpinan.231 

                                                           
228Edwin A. Locke, et al, The Essence of Leadership, The Four Keys to 

Leading Successfully (New York: Lexington Books, 1991), 117. 
229Yukl, Leadership…, 97-98.  
230Locke, et al, The Essence of Leadership…,125.  
231Yukl, Leadership…, 100.  
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Kepemimpinan efektif adalah keterampilan manajerial dalam 

pelaksanaan kerja bersama. Seorang pemimpin diharapkan memiliki 

kecakapan teknis maupun manajerial yang profesional. Kecakapan 

teknis sesuai dengan bidangnya, sedangkan kecakapan manajerial 

menuntut perannya dalam memimpin orang lain.  

 

D. Perubahan Organisasi 

Saat ini setiap organisasi menghadapi tantangan yang semakin 

besar dalam membangun kapasitasnya melakukan perubahan. Dalam 

lingkungan organisasi, semua akan berubah. Lingkungan organisasi 

memiliki tiga komponen penting, yaitu: lingkungan internal, 

lingkungan eksternal, dan interface (penghubung) antara lingkungan 

internal dan eksternal. Lingkungan eksternal seperti perubahan sosial, 

struktur masyarakat, budaya, teknologi, demografi, politik, ekonomi, 

dan lain-lain. Lingkungan internal seperti kondisi sumber daya 

manusia, budaya organisasi, sistem komunikasi, sistem kerja, dan 

lain-lain. Adapun komponen penghubung adalah segala sesuatu yang 

dimiliki organisasi yang berhubungan dengan lingkungan eksternal. 

Perubahan organisasi biasanya bersifat strategis, skalanya besar, 

menimbulkan kekacauan, dan kadang radikal. Grundy (1993), 

memaparkan contoh-contoh perubahan yang berskala besar atau yang 

sering disebut “change” sebagai berikut:  
1. Pemasangan Sistem Enterprise Resource Planning. Hal ini 

merupakan sistem yang mengelola sumber daya yang dimiliki 

organisasi, mulai dari produksi hingga keuangan, hingga 

pemasaran.  

2. Menciptakan budaya baru yang berkinerja tinggi. Setelah disadari 

budaya yang ada malah menghambat kemajuan organisasi, maka 

disusunlah seperangkat aturan budaya baru. Ketika budaya 

tersebut akan diterapkan tentu melibatkan keseluruhan warga 

organisasi itu. 

3. Memfokuskan pada keunggulan operasi. Hal ini terjadi ketika 

dijumpai banyak masalah di bidang operasional.  

4. Melakukan merger, joint analysis dan aliansi. Ketika merger, 

berarti terjadi pertempuran budaya. Jelas itu semua 

mengakibatkan perubahan yang besar. 

5. Memasang teknologi baru yang penting. 

6. Mengeksekusi perencanaan strategis dan juga melaksanakan 

busineess plan. Rencana tidak cukup hanya di atas kertas tetapi 
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harus dilaksanakan. Ketika dilaksanakan, karena sifatnya 

strategis berarti melibatkan banyak bagian organisasi. 

7. Menjadi lebih fokus kepada pelanggan. 

8. Menjadi pemanasan global. Ketika perusahaan mulai beroperasi 

di banyak negara, jelas membutuhkan perilaku yang berbeda. 

9. Downsizing, outsourcing, dan pemecatan. Downsizing berarti 

mengurangi staf. Outsourcing berarti menyerahkan beberapa 

pekerjaan kepada pihak lain, bisa juga mengakibatkan 

pemecatan. 

10. Restrukturisasi dan desain ulang organisasi. 

11. Mengubah suply chain management. 

12. Mengembangkan dan memasukkan produk baru yang penting. 

13. Mempunyai bisnis baru. 

14. Memacu lebih cepat kreativitas dan inovasi. Ketika persaingan 

semakin tajam, hanya kreativitas dan inovasi yang mampu 

membedakan produk kita dengan produk pesaing.232 
 

Rhenald Kasali (2005), juga memaparkan mengenai perubahan 

ini sebagaimana yang terjadi pada Perum Pegadaian. Sjamsir Kadin 

yang diberi tanggung jawab memimpin Perum Pegadaian dihadapkan 

pada kondisi Perum Pegadaian yang kompleks. Pada saat itu image 

layanan Perum Pegadaian begitu jelek, banyak calo, akses ke bank 

yang sulit, platform kredit rendah, dan lain-lain. Sjamsir Kadir 

melakukan strategi untuk mengatasi kondisi Perum Pegadaian dengan 

menciptakan sense of urgency terhadap perubahan dalam Perum 

Pegadaian. Beliau mengajak direksi dan manajer untuk turun ke 

lapangan. Aktivitas karyawan dipresentasikan secara visual melalui 

rekaman video, sehingga potret perubahan yang mereka lakukan 

dapat dilihat karyawan secara langsung. Kemudian beliau 

memberikan pilihan kepada anggota organisasi yaitu berubah atau 

tidak. Akhirnya dengan kesepakatan bersama perubahan dilakukan 

sehingga image dan kinerja Perum Pegadaian mengalami perbaikan 

sampai saat ini.233  

Setiap organisasi menghadapi tantangan yang semakin besar 

dalam membangun kapasitasnya melakukan perubahan, tidak hanya 

respon pada tekanan perkembangan teknologi atau menjadi semakin 

                                                           
232T. Grundy, Managing Strategic Change (London: Kogan, 1993), 22-26. 
233Rhenald Kasali, Change (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2005), 

56. 
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kompetitif tetapi juga dalam mengantisipasi perubahan. Perubahan ini 

merupakan fakta dalam kehidupan organisasi saat ini dan perubahan 

adalah sesuatu yang akan terus terjadi sehingga harus dikelola dengan 

baik. Perubahan dalam organisasi ini melibatkan lompatan besar (big 

leap) dari fase pre change yaitu organisasi terikat dengan paradigma 

lama dan segala sesuatu yang bersifat rutin menuju pada post change 

yaitu organisasi sedang menuju pada paradigma baru dan 

pembentukan sikap pengelolaan perubahan.  

Perubahan organisasi dapat dikonseptualisasikan secara 

sederhana berdasarkan tiga tipe perubahan menurut Grundy (1993). 

Tipe pertama disebut sebagai “smooth incremental change” yaitu 
perubahan yang berlangsung secara pelan dan dengan cara yang 

sistematis dan dapat diprediksi. Tipe kedua disebut sebagai “bumpy 

incremental change” yang dikarakteristikkan sebagai periode yang 
relatif aman ditandai dengan akselerasi dalam langkah perubahan. 

Tipe ketiga “discontinuous change” yang didefinisikan sebagai 

perubahan yang sangat cepat pada strategi, struktur atau budaya.234  

 

E. Kepemimpinan yang Efektif di Era Perubahan  

Kepemimpinan efektif di era perubahan adalah ketrampilan 

manajerial dalam pelaksanaan kerja bersama. Seorang pemimpin 

diharapkan memiliki kecakapan teknis maupun manajerial yang 

profesional. Kecakapan teknis tersebut sesuai dengan bidangnya, 

sedangkan kecakapan manajerial menuntut perannya dalam 

memimpin orang lain. Ketrampilan tersebut terpancar dalam 

tindakannya seperti menyeleksi, mendidik, memotivasi, 

mengembangkan sampai dengan memutuskan hubungan kerja. 

Kepemimpinan dan penyesuaian terhadap perubahan merupakan 

tantangan terbesar yang dihadapi pemimpin saat ini. Pemimpin harus 

menggunakan gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam 

mempengaruhi persepsi bawahan mengenai tujuan yang ingin dicapai 

dan cara untuk mencapainya.235  

Peranan seorang pemimpin dalam hubungan antar manusia 

dalam bekerja sangat terkait dengan gaya kepemimpinan yang 

ditampilkannya. Kepemimpinan yang efektif akan mendorong 

bawahan untuk mengubah upaya menjadi kinerja. Pemimpin dalam 

                                                           
234T. Grundy, Managing Strategic Change (London: Kogan, 1993), 27. 
235Ibid., 28. 
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organisasi yang berubah selalu berhadapan dengan pilihan terhadap 

gaya kepemimpinan yang mana yang tepat dan sesuai untuk 

diterapkan di organisasi. Seorang pemimpin diharapkan dapat 

menampilkan gaya kepemimpinan segala situasi tergantung kondisi 

dan situasi serta kepada bawahan mana yang dipimpinnya. Seorang 

pemimpin yang hanya menampilkan satu gaya saja akan kurang 

efektif. Selain itu diharapkan seorang pemimpin tampil sebagai 

pemberi ilham dalam masa-masa sulit, sehingga terpancar rasa 

keyakinan kepada pemimpin dalam diri bawahan. 
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