
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siska 

(2008) dengan judul “Analisis Gaya Kepemimpinan Pada PT. Netania Kasih 

Karunia Pier Rembang Pasuruan”. Variabel yang digunakan pada penelitian 

ini adalah gaya kepemimpinan situasional, meliputi gaya kepemimpinan 

instruksi, konsultasi, partisipasi dan delegasi Hasil analisis menunjukkan 

bahwa teori kepemimpinan yang cocok diterapkan pada PT. Netania Kasih 

Karunia Pier Rembang Pasuruan adalah teori kepemimpinan konsultasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathoni (2009) dengan judul 

penelitian “Analisis Perilaku Kepemimpinan Pada Badan Keluarga Berencana 

dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bojonegoro”. Hasil penelitian 

menunjukkan perilaku kepemimpinan yang diterapkan pada tiap-tiap bidang 

Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bojonegoro 

menggunakan model kepemimpinan konsultatif. Hal ini dilihat dari perilaku 

mengarahkan dan perilaku mendukung diketahui sangat tinggi.



Tabel 1

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti atau 

Judul

Variabel Alat Analisis Hasil

Fatoni 2009

Analisis Perilaku 

Kepemimpinan Pada 

Badan Keluarga 

Berencana dan 

Kesejahteraan Sosial 

Kabupaten 

Bojonegoro

-Gaya 

Kepemimpinan 

Instruktif

-Gaya 

Kepemimpinan 

Konsultatif

-Gaya 

Kepemimpinan 

Partisipatif

-Gaya 

Kepemimpinan 

Delegatif

Rentang Skala -Tiap-tiap pimpinan 

bagian 

menggunakan 

model 

kepemimpinan 

konsultatif dilihat 

dari perilaku 

mengarahkan dan 

perilaku 

mendukung.

-Tingkat 

kematangan 

bawahan pada 

masing-masing 

bagian sangat 

tinggi.

Maya 2008

Analisi Gaya 

Kepemimpinan Pada 

PT. Netania Kasih 

Karunia Pier 

Rembang Pasuruan

-Gaya 

berorientasi 

tugas

-Gaya 

berorientasi 

hubungan

Rentang Skala -Teori 

kepemimpinan

yang cocok 

diterapkan pada PT. 

Netania Kasih 

Karunia Pier 

Rembang Pasuruan 

adalah teori 

kepemimpinan 

konsultasi.



B. Tinjauan Teori

1. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan dan manajemen seringkali disamakan 

pengertiannya oleh banyak orang. Walaupun demikian antara keduanya 

terdapat perbedaan yang penting untuk diketahui. Pada hakekatnya, 

kepemimpinan mempunyai pengertian agak luas dibandingkan manajemen. 

Manajemen merupakan jenis pemikiran yang khusus dari kepemimpinan di 

dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. 

Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku 

orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan 

maupun kelompok. (Thoha, 2007:9). Menurut Thoha (2007:64) ada dua 

bentuk perilaku pemimpin dalam suatu organisasi diantaranya adalah 

perilaku tugas dan perilaku hubungan. Dua bentuk perilaku tugas dan 

perilaku hubungan merupakan titik pusat dari konsep kepemimpinan 

situasional. Perilaku tugas adalah suatu perilaku seorang pemimpin untuk 

mengatur dan merumuskan peranan-peranan anggota-anggota kelompok 

atau para pengikut; menerangkan kegiatan yang harus dikerjakan oleh 

masing-masing anggota, kapan dilakukan, dimana melaksanakannya dan 

bagaimana tugas-tugas itu harus dicapai.

Perilaku hubungan adalah suatu perilaku seorang pemimpin yang 

ingin memelihara hubungan-hubungan antar pribadi diantara dirinya dengan 

anggota-anggota kelompok atau para pengikut dengan cara mambuka lebar-

lebar jalur komunikasi, mendelegasikan tanggung jawab, dan memberikan 

kesempatan kepada bawahan untuk menggunakan potensinya. Hal semacam 



ini di sifati oleh dukungan sosioemosional, kesetiakawanan, dan 

kepercayaan bersama.

Menurut Hasibuan (2005 ; 169) menyatakan bahwa pemimpin 

adalah seorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya, 

mengarahkan bawahan untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dalam 

mencapai tujuan organisasi.

Faktor yang mempengaruhi baik buruknya hubungan antara 

karyawan dan pimpinannya adalah faktor sikap dan tindakan pemimpin 

(Gaya kepemimpinan) terhadap bawahannya. Pernyataan ini didukung oleh 

definisi yang dikemukakan oleh Dubrin (2005;114) Gaya kepemimpinan 

merupakan pola khas dari perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin saat 

berhadapan dengan karyawannya.

Sikap dan tindakan pemimpin tidak jarang menimbulkan 

pertengkaran, perselisihan dengan dan atau diantara karyawan. Namun 

dapat juga berlaku sebaliknya, sikap pemimpin tersebut justru mendorong 

karyawannya untuk lebih berprestasi.

a. Kepemimpinan yang Efektif

Berbicara mengenai kepemimpinan tidak lepas dari siapa yang 

memimpin, yang sering disebut Pemimpin. Pemimpin merupakan orang 

yang menerapkan prinsip dan teknik yang memastikan motivasi, disiplin 

dan produktivitas jika bekerjasama dengan orang, tugas dan situasi agar 

dapat mencapai sasaran perusahaan.

Menurut Dale Timple dalam Umar (2000;31) kepemimpinan 

yang efektif tergantung dari landasan manajerial yang kokoh,yaitu :



1) Cara berkomunikasi

2) Pemberian motivasi

3) Kemampuan memimpin

4) Pengambilan keputusan

5) Kekuasaan yang positif

Selanjutnya seorang pemimpin dapat diketahui melalui ciri-

cirinya. Untuk ciri umum menurut Collons (Umar, 2000;31) adalah sebagai 

berikut :

1) Kelancaran berbahasa

2) Kemampuan untuk memecahkan masalah

3) Kesadaran akan kebutuhan

4) Keluwesan

5) Kecerdasan menerima tanggung jawab

6) Kesadaran akan diri dan lingkungan

Untuk menjalankan peran-peran sebagai pemimpin, maka 

seorang pemimpin harus mempunyai sarana :

1) Kewenangan formal

2) Pengetahuan dan pengalaman yang dapat ditambah

3) Ganjaran dan hukuman untuk karyawan bawahan

4) Komunikasi dengan bawahannya

5) Perintah untuk bawahannya

b. Sifat-Sifat Kepemimpinan

Untuk memperoleh kemampuan kepemimpinan diperlukan 

sejumlah sifat-sifat yang baik dan tepat menurut Ordway Tead dalam 



Sarwoto (1991;56) mengemukakan sifat-sifat ideal yang perlu dimiliki oleh 

seorang pemimpin yaitu :

1) Kesadaran akan tujuan atau kegalauan yang akan ditempuh 

olehnya

2) Kegairahan

3) Ramah tamah dan rasa kasih sayang terhadap sesama

4) Kejujuran

5) Ahli dalam bidangnya

6) Selalu bersikap tegas

7) Cerdas

8) Mampu mengajar

9) Mempunyai keyakinan yang teguh

Harold Koontz dalam Sukarna (1994;84) mengemukakan sifat-

sifat kepemimpinan sebagai berikut :

a. Memiliki kecerdasan melebihi orang-orang yang dipimpin

b. Mempunyai perhatian terhadap kepentingan yang menyeluruh

c. Memiliki kelancaran berbahasa

d. Matang dalam berfikir dan emosi

e. Memiliki dorongan yang kuat dalam memimpin

f. Memahami atau menghayati kepentingan kerjasama

Sedangkan menurut Keith Davis dalam Thoha (2002;251) 

merumuskan empat sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap 

keberhasilan kepemimpinan organisasi :

a. Kecerdasan



Hasil penelitian pada umumnya membuktikan bahwa pemimpin 

mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan yang dipimpin.

b. Kedewasaan dan keluasan hubungan sosial

Pemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai emosi 

yang stabil, serta mempunyai perhatian yang luas terhadap 

aktifitas-aktifitas sosial.

c. Motifasi diri dan dorongan prestasi

Para pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motifasi 

yang kuat untuk berprestasi.

d. Sikap-sikap hubungan kemanusiaan

Pemimpin-pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri 

dan kehormatan para pengikutnya dan mau berpihak kepadanya.

c. Fungsi Kepemimpinan

Salah satu kriteria dalam menilai efektifitas kepemimpinan 

adalah kemampuan dalam mengambil keputusan. Tetapi kriteria itu tidaklah 

cukup, masih ada kriteria lain yang penting untuk diperhatikan dalam 

menilai efektifitas kepemimpinan seseorang. Kriteria yang dimaksud adalah 

kemampuan seorang pemimpin menjalankan berbagai fungsi-fungsi 

kepemimpinan. Menurut Sondang dalam Amirullah (2002;166) terdapat 

lima fungsi-fungsi kepemimpinan yang hakiki, yaitu :

i. Fungsi Penentu Arah

Setiap organisasi, baik yang berskala besar, menengah ataupun 

kecil semuanya pasti dibentuk dalam rangka mencapai suatu tujuan 



tertentu. Tujuan itu bersifat jangka panjang, jangka menengah dan 

jangka pendek yang harus dicapai dengan melalui kerja sama yang 

dipimpin oleh seorang pemimpin.

ii. Fungsi Sebagai Juru Bicara

Fungsi ini mengharuskan seorang pemimpin untuk berperan 

sebagai penghubung antara organisasi dengan pihak-pihak luar yang 

berkepentingan. Peran ini sangat penting karena disadari bahwa tidak 

ada satupun organisasi yang dapat hidup tanpa bantuan dari pihak 

lain. Adapun sasaran pemeliharaan hubungan tersebut adalah agar 

berbagai pihak yang berkepentingan :

1) Memiliki persepsi yang tepat tentang citra organisasi yang 

bersangkutan

2) Memahami berbagai kebijaksanaan yang ditempuh oleh 

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan

3) Menghindari munculnya salah pengertian tentang arah yang 

hendak dicapai oleh organisasi

4) Memberikan dukungan kepada organisasi

iii. Fungsi Sebagai Komunikator

Berkomunikasi pada hakikatnya adalah mengalihkan suatu 

pesan dari satu pihak kepihak lain. Suatu komunikasi dapat 

dikatakan dapat berlangsung secara efektif apabila pesan yang 

disampaikan oleh sumber pesan tersebut diterima dan diartikan oleh 

sasaran komunikasi.



iv. Fungsi Sebagai Mediator

Konflik- konflik yang terjadi atau adanya perbedaan-perbedaan 

dalam organisasi menuntut kehadiran seorang pemimpin dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemampuan menjalankan 

fungsi selaku moderator yang rasional, objektik dan netral 

merupakan salah satu indikator efektifitas kepemimpinan seseorang.

v. Fungsi Sebagai Integrator

Adanya pembagian tugas, sistem alokasi daya, dana dan tenaga, 

serta diperlukannya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan dapat 

menimbulkan sikap, perilaku dan tindakan berkotak-kotak dan oleh 

karenanya tidak boleh dibiarkan berlangsung terus-menerus. 

Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam hirarki organisasi, 

semakin penting pula peranan integrator. Selain itu, terdapat 

beberapa fungsi-fungsi pemimpin selain yang disebutkan diatas. 

Fungsi itu adalah :

1) Pengambilan keputusan

2) Mengembangkan informasi

3) Memelihara dan mengembangkan kesetiaan anggota 

organisasi

4) Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitas organisasi 

kepada pemilik dan masyarakat

5) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas yang 

didelegasikan

6) Memberi penghargaan



d. Teori Kepemimpinan Situasional

Teori kepemimpinan situasional dikembangkan oleh Hersey, 

yang merupakan penyempurnaan dan studi gaya kepemimpinan 

sebelumnya. Menurut Hersey dalam Amirullah (2002;178), pada teori 

situasional, walaupun seluruh variabel situasional (yaitu manajer, bawahan, 

alasan, ikatan kelompok organisasi, tuntutan kerja dan waktu) yang terlibat, 

akan tetapi penekanan tetap terletak pada hubungan antara pimpinan dan 

bawahannya. Para bawahan dalam situasi tertentu amat berperan, bukan 

karena eksistensinya sebagai penerima dan penolak pimpinan, lebih dan itu 

para bawahan sebagai kelompok sebenarnya menentukan otoritas pribadi 

apapun yang dimiliki pemimpin.

Teori kepemimpinan situasional sangat menarik untuk diteliti 

karena tiga alasan, yaitu (Amirullah 2002;178) :

1. Penggunaannya yang meluas

2. Memiliki intutif yang menarik

3. Didukung oleh pengalaman didunia kenyataan

Pada intinya, teori kepemimpinan situasional menekankan pada 

efektifitas seseorang tergantung pada dua hal, yaitu :

a) Pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat untuk menghadapi 

situasi tertentu. Dimensi pemilihan gaya kepemimpinan 

berkaitan dengan tugas kepemimpinan, dalam artian sejauh 

mana tugas-tugas yang harus dilaksanakan itu terstruktur atau 

tidak dan apakah disertai prosedur yang tegas dan jelas atau 

tidak.



b) Tingkat kematangan jiwa (kecerdasan) para bawahan yang 

dipimpin. Dimensi tingkat kematangan berkaitan dengan 

hubungan atasan dan bawahan yang digunakan. Kematangan 

dalam hubungan ini berkaitan dengan derajat pengalaman, 

kemampuan dan kemauan para bawahan untuk menerima 

tanggung jawab atas tugas tertentu.

Penjelasan dan teori kepemimpinan situasional ini adalah bahwa 

tingkat kematangan bawahan secara terus menerus meningkat dalam 

melaksanakan tugas yang spesifik. Pemimpin harus mengurangi perilaku 

tugas mereka dan meningkatkan perilaku hubungan sampai individu atau 

kelompok mencapai taraf kematangan yang moderat. Apabila bawahan 

mulai pindah pada taraf kematangan diatas rata-rata, hal itu akan menjadi 

sesuai bagi pemimpin untuk mengurangi tidak hanya perilaku tugas, tetapi 

juga perilaku hubungan. Hal ini disebabkan karena bawahan tersebut tidak 

hanya matang dalam melaksanakan tugas, tetapi juga matang secara 

psikologi.

Bawahan dapat memberikan penguatan pada diri mereka, maka 

dukungan sosioemosional yang besar dan pemimpin kurang diperlukan lagi. 

Pada taraf kematangan tersebut bawahan menghendaki peningkatan delegasi 

wewenang pemimpin sebagai indikasi dan kepercayaan dan keyakinan yang 

positif. Jadi teori ini berpusat pada kesesuaian dan efektifitas pedoman 

kepemimpinan serta sesuai dengan kedewasaan yang relevan dengan tugas 

bawahan. Taraf kematanagan bawahan terentang pada suatu kontinum dari 

ketidak matangan sampai pada taraf kematangan (fimmaturiyi-maturity). 



Semakin dewasa bawahan, semakain matang seseorang melaksanakan tugas 

dan melakukan hubungan, demikian pula sebaliknya.

Kepemimpinan situasional didasarkan pada saling 

perhubungannya diantara hal- hal berikut ini (Toha, 2002;278), yaitu :

a. Jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan.

b. Jumlah dukungan sosioemosional yang diberikan oleh 

pemimpin.

c. Tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang 

ditunjukkan dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi atau 

tujuan tertentu.

Dengan demikian, dalam hubungannya dengan perilaku 

pemimpin situasional. Ada dua hal yang biasanya dilakukan terhadap 

bawahan, yaitu :

a. Perilaku mengarahkan, dapat dirumuskan sebagai sejauh mana 

seseorang pemimpin melibatkan dalam komunikasi satu arah. 

Bentuk pengarahan dalam komunikasi satu arah ini antara lain, 

menetapkan peranan yang seharusnya dilakukan pengikut, 

memberitahukan pengikut tentang apa yang seharusnya bisa 

dikerjakan, dimana melakukan hal tersebut, bagaimana 

melakukannya dan melakukan pengawasan secara ketat kepada 

pengikutnya.

b. Perilaku mendukung, adalah sejauh mana seorang pemimpin 

melibatkan diri dalam komunikasi dua arah, misalnya 

mendengar, menyediakan dukungan dan dorongan, 



memudahkan interaksi, dan melibatkan para pengikut dalam 

pengambilan keputusan.

Kematangan (maturity) dalam kepemimpinan situasional dapat 

dirumuskan sebagai suatu kemampuan dan kemauan dan orang-orang yang 

mau bertanggung jawab dalam mengarahkan perilakunya sendiri. 

Kemampuan yang merupakan salah satu unsur dalam kematangan, berkaitan 

dengan pengetahuan atau keterampilan yang dapat diperoleh dan 

pendidikan, latihan atau pengalaman. Adapun kemauan merupakan unsur 

yang lain dari kematangan bertalian dengan keyakinan diri dan motivasi 

seseorang (Toha, 2002;282).

Kontinum tingkat kematangan bawahan pada model 

kepemimpinan situasional dapat dibagi menjadi empat tingkat, yaitu rendah 

(M1), rendah ke sedang (M2), sedang ke tinggi (M3), dan tingkat tinggi 

(M4). Untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar I berikut (teori Blanchard 

& Hersey dalam Toha, 2002;285).



Gambar 1

Gambar Model Kepemimpinan Situasional Hersey dan Blanchard

Gambar I di atas berusaha menggambarkan hubungan 

antara tingkat kematangan para pengikut atau bawahan dengan gaya 

kepemimpinan yang sesuai untuk diterapkan ketika para pengikut bergerak 

dari kematangan yang sedang menuju kematangan yang telah berkembang 

(dari M1 sampai dengan M4). Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut.

Instruksi adalah untuk pengikut yang rendah kematangannya. 

Orang yang tidak mampu dan mau (M1) memikul tanggung jawab untuk 



melaksanakan sesuatu adalah tidak kompeten atau tidak memiliki 

keyakinan. Dalam banyak kasus ketidak inginan mereka merupakan akibat

dari ketidak yakinannya atau kurangnya pengalaman dan pengetahuannya 

berkenaan dengan suatu tugas. Dengan demikian, gaya kepemimpinan 

pengarahan (G1) memberikan pengarahan yang jelas dan spesifik. Dan 

pengawasan yang ketat memiliki tingkat kemungkinan efektif yang paling 

tinggi. Gaya kepemimpinan ini dirujuk sebagai instruksi karena dicirikan 

dengan peranan pemimpin yang membatasi peranan dan menginstruksikan 

orang/bawahan tentang apa, bagaimana, dan dimana harus melakukan suatu 

tugas tersebut.

Konsultasi adalah untuk tingkat kematangan rendah kesedang. 

Orang yang tidak mampu tetapi berkeinginan (M2) untuk memikul 

tanggung jawab memiliki keyakinan tetapi kurang memiliki ketrampilan. 

Gaya kepemimpinan konsultasi (G2) yang memberikan perilaku 

mengarahkan, karena mereka kurang mampu, juga memberikan perilaku 

mendukung untuk memperkuat kemampuan dan antusias. Gaya 

kepemimpinan ini dirujuk sebagai konsultasi karena hampir seluruh 

pengarahan masih dilakukan oleh pemimpin.

Partisipasi adalah bagi tingkat kematangan dari sedang ketinggi. 

Orang-orang pada tingkat perkembangan ini memiliki kemampuan tetapi 

tidak berkeinginan (M3) untuk melakukan suatu tugas yang diberikan. 

Ketidak inginan mereka itu disebabkan karena kurangnya keyakinan. 

Apabila mereka yakin atas kemampuannya tetapi tidak mau, maka 

keinginan mereka untuk melaksanakan tugas tersebut lebih merupakan 



persoalan motivasi dibandingkan persoalan keamanan. Pemimpin perlu 

membuka komunikasi dua arah para pengikut untuk menggunakan 

kemampuan yang telah mereka miliki. Partisipasi (G3) mempunyai tingkat 

keberhasilan yang tinggi untuk diterapkan bagi individu dengan tingkat 

kematangan seperti ini. Gaya kepemimpinan ini disebut partisipasi karena 

pemimpin atau pengikut saling tukar menukar ide dalam pembuatan 

keputusan, dengan peranan pemimpin yang utama memberikan fasilitas dan 

berkomunikasi. Gaya kepemimpinan ini melibatkan perilaku hubungan 

kerja yang tinggi dan perilaku berorientasi tugas yang rendah.

Delegasi adalah bagi tingkat kematangan yang tinggi. Orang-

orang dengan tingkat kematangan seperti ini mampu dan mau atau 

mempunyai keyakinan untuk memikul tanggung jawab (M4). Gaya 

kepemimpinan delegasi yang berprofil rendah (G4) yang memberikan 

sedikit pengarahan atau dukungan memiliki tingkat kemungkinan efektif 

yang paling tinggi dengan individu-individu dalam tingkat kematangan 

seperti ini. Gaya kepemimpinan ini melibatkan perilaku hubungan kerja 

yang rendah dan perilaku berorientasi pada tugas juga rendah.

e. Komponen Gaya Kepemimpinan

Apabila manajer telah mengidentifikasikan kematangan individu 

atau kelompok yang hendak mereka pengaruhi, selanjutnya faktor kunci 

dalam efektifitas kepemimpinan adalah menerapkan gaya kepemimpinan 

yang sesuai. Untuk membantu manajer dan anggota staf mereka dalam 

mengatakan kata putus yang lebih baik tentang gaya kepemimpinan, Hersey, 

Blanchard dan Hembleton telah menyusun dua skala kepemimpinan yang 



berbeda. Format pengharkatan manajer dan anggota staf (Manager’s Reting 

Form dan The Staf Member Form) kedua instrumen kepemimpinan itu 

mengukur perilaku tugas dan perilaku hubungan dalam lima dimensi 

perilaku.

Setelah dapat ditetapkan kelima dimensi tersebut bagi kedua 

pemimpin itu, selanjutnya diidentifikasi indikator-indikator perilaku setiap 

dimensi tersebut untuk membantu para manajer dan anggota staf mereka 

guna membedakan kadar tinggi dan rendahnya masing-masing perilaku 

pemimpin.

Pada tabel berikut dapat dilihat dimensi-dimensi perilaku tugas 

dan perilaku hubungan dan indikatornya serta uraian keempat perilaku 

pemimpin.



Tabel 1

Dimensi-dimensi Perilaku Tugas dan Perilaku Hubungan dan 

Indikatornya

DIMENSI  PERILAKU

INDIKATOR PERILAKU TUGAS

Penetapan Tujuan

Sejauh Mana Memimpin

Menetapkan tujuan yang perlu dicapai 

orang-orang

Pengorganisasian Mengorganisasi situasi kerja bagi orang-

orangnya

Penetapan Batas Waktu Menetapkan batas waktu bagi orang-

orangnya

Pengarahan Memberikan arahan spesifik

Pengendalian Menetapkan dan mensyaratkan adanya 

laporan reguler tentang kemajuan

pelaksanaan pekerjaan

DIMENSI PERILAKU

INDIKATOR PERILAKUHUBUNGAN

Memberikan Dukungan

Sejauh Mana Memimpin

Memberikan dukungan dan dorongan

Mengkomunikasikan Melibatkan orang-orang dalam diskusi

Memudahkan Interaksi Memudahkan interaksi diantara orang-

orang

Aktif Menyimak Berusaha mencari dan menyimak 

kerisauan dan pendapat orang-orang

Memberikan Balikan Memberikan balikan tentang prestasi 

orang-orang



Instruksi : Memberikan instruksi spesifik dan menyelia 

pelaksanaan pekerjaan secara seksama

Konsultasi : Menjelaskan keputusan dan memberikan 

kesempatan bawahan memperoleh kejelasan

Partisipasi : Tukar-menukar ide dan memudahkan dalam 

pengambilan keputusan

Delegasi : Mendelegasikan tanggung jawab pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan pekerjaan

Sumber : Agus Dharma (1992;191)

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran 

penelitian yang akan dilakukan dan untuk mengetahui gaya kepemimpinan

pada PG. Kebon Agung Malang. Berdasarkan teori-teori yang sudah 

dijelaskan sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka pikir mengenai 

gaya kepemimpinan berikut:



Gambar 2

Hubungan Perilaku Tugas dan Perilaku Hubungan Terhadap Gaya 

Kepemimpinan

Sumber : Agus Dharma (1992;191)

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, dapat diketahui bahwa 

dalam lingkungan PG. Kebon Agung Malang setiap pegawai dapat 

dipengaruhi oleh orientasi pemimpin melalui dua perilaku, yaitu melalui 

perilaku tugas dan perilaku hubungan. Dengan analisis gaya kepemimpinan, 

maka dapat diidentifikasikan gaya kepemimpinan yang sesuai sehingga 

pemimpin dapat menggerakkan bawahan untuk bekerja lebih maksimal. 

Perilaku 
Kepemimpinan

Perilaku Tugas (X1)

 Penetapan Tujuan

 Pengorganisasian

 Penetapan Batas Waktu

 Pengarahan

 Pengendalian

Perilaku Hubungan (X2)

 Memberikan Dukungan

 Mengkomunikasikan

 Memudahkan Interaksi

 Aktif Menyimak

 Memberikan Balikan

 Partisipasi

 Delegasi

 Instruktif

 Konsultasi

Kematangan 
Bawahan



Tingkat kematangan bawahan menunjukkan tingkat kemampuan dan 

kesediaan bawahan dalam menyelesaikan pekerjaan tanpa pengawasan yang 

ketat, serta kemampuan dan kesediaan bawahan dalam penyusunan tujuan 

dan pengambilan keputusan. Melalui analisis terhadap kematangan bawahan 

maka dapat diketahui pada posisi mana tingkat kematangan yang dimiliki 

bawahan, sehingga seorang pemimpin dapat menerapkan kepemimpinannya 

sesuai dengan tingkat kematangan yang dimiliki bawahannya.


