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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Landasan Penelian Terdahulu 

Sebagai bahan referensi berikut ini disajikan beberapa penelitian 

sebelumnya yang memiliki kaitan dengan  penelitian yaitu terkait dengan 

gaya kepemimpinan. Adapun perbandingan antara hasil penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang yaitu dapat disajikan pada tabel 2. 

Tabel 2 
Hasil Penelitian Terdahulu 

Judul / Peneliti Tujuan Penelitian Metode penelitian Hasil penelitian 
Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan dan Gaya 
komunikasi terhadap 
Prestasi kerja pegawai 
(studi pada PDAM 
Nganjuk/Usahani (2002) 

Untuk mengetahui pengaruh 
Gaya Kepemimpinan dan Gaya 
komunikasi terhadap Prestasi 
kerja pegawai (studi pada 
PDAM  

1. Variabel penelitian yaitu 
Gaya Kepemimpinan, 
Gaya komunikasi dan 
Prestasi kerja 

2. Analisis regresi linier 
berganda. 

3. Uji F dan uji t. 

Pengaruh yang signifikan antara 
variabel gaya kepemimpinan dan 
komunikasi terhadap variable 
prestasi kerja pegawai.. 

Pengaruh gaya 
kepemimpinan situasional 
dan komunikasi terhadap 
semangat kerja pegawai 
PT Bank Indonesia  Kantor 
cabang Tuban Jawa Timur/ 
 Arifin (2003) 

Untuk mengetahui pengaruh 
gaya kepemimpinan situasional 
dan komunikasi terhadap 
semangat kerja pegawai PT 
Bank Indonesia  Kantor cabang 
Tuban Jawa Timur. 
 

1. Variabel gaya 
kepemimpinan 
situasional, Gaya 
kepemimpinan 
komunikasi dan Kinerja 
karyawan. 

2. Analisis regresi linier 
berganda. 

3. Uji F dan uji t. 

Seacara simultan variable gaya 
kepemimpinan situasional dan 
komunikasi berpengaruh secara 
sinifikan terhadap variabel 
semangat pegawai. 

Analiisi  Gaya 
Kepemimpinan Terhadap 
Kinerja Pegawai Negeri 
Sipil Pada Badan 
Pengawasan Daerah Kab 
Malang/Djoemhana (2002) 

Untuk menganalisis Gaya 
Kepemimpinan Terhadap 
Kinerja Pegawai Negeri Sipil 
Pada Badan Pengawasan Daerah 
Kab Malang 

1. Variabel penelitian 
yaitu Gaya 
Kepemimpinan dan 
kinerja 

2. Analisis regresi linier 
berganda. 

3. Uji F dan uji t. 

Berdasarkan hasil analaisis 
regresi berganda dapat diketahui 
bahwa : 
1. Secara parsial dan simultan 
keempat variabel mempunyai 
pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel terikat. 
 

Analsis gaya 
kepemimpinan dan 
kematangan bawahan 
Terhadap semangat kerja 
karyawan cv.surya abadi 
kencana sumenep. 

Untuk Untuk menganalisis gaya 
kepemimpinan dan kematanagan 
bawahan terhadap semangat 
kerja karyawan pada perusahaan 
CV.Surya Abadi Kencana  

1. Variabel  
Gaya kepemimpinan, 
kematangan 
bawahan 
Dan semangat kerja. 
2.rentang skala 
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2.  Landasan Teori 

a. Pengertian Kepemimpinan 

Robbins (1996:39) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan 

untuk mempengaruhi sebuah kelompok ke arah tercapainya tujuan. Stoner et 

al. (1995:161) mengartikan kepemimpinan sebagai proses mengarahkan dan 

mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota 

kelompok. Selanjutnya Yukl (1998:2) mendefinisikan kepemimpinan adalah 

proses pengaruh sosial yang sengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang 

lain untuk menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan di dalam 

sebuah organisasi. Luthans (2001:575) mendefinisikan kepemimpinan sebagai 

suatu interaksi antar anggota suatu kelompok, dimana pemimpin merupakan 

agen perubahan dan merupakan orang yang perilakunya akan lebih 

mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang lain yang mempengaruhi 

mereka.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa ada hal yang 

dominan dalam pengertian kepemimpinan tersebut, yaitu bahwa pemimpin 

mempengaruhi bawahannya, pemimpin mampu menyakinkan mereka bahwa 

kepentingan pribadi bawahan menjadi bagian dari visi pemimpin itu, serta 

mampu menyakinkan juga bahwa mereka mempunyai andil untuk sama-sama 

mengimplementasikannya. Pengaruh yang dijalankan pemimpin terhadap 

bawahan mencakup aspek-aspek ide atau gagasan, perasaan, sikap dan 

perilaku. Sehingga keberhasilan seorang pemimpin adalah sampai sejauh mana 

dia berhasil dalam mempengaruhi gagasan, perasaan, sikap dan perilaku yang 
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diinginkan pemimpin terhadap yang dipimpinnya. Menurut Luthans (2001:12), 

hal ini memunculkan kebutuhan akan kepemimpinan baru dalam style 

(berkaitan dengan gaya pemimpin mempengaruhi bawahan), activities 

(berkaitan dengan apa yang dilakukan pemimpin), dan skill (berkaitan dengan 

bagaimana pemimpin dapat bekerja secara efektif) untuk menghadapi 

perubahan lingkungan yang berlangsung secara cepat. 

b. Pengertian Gaya kepemimpinan 

Pada dasarnya  setiapa kerjasama manusia yang berlangsung secara 

formal maupun informal senantiasa membutuhkan kehadiran seorang 

pemimpin ( Baihaqi,1998:9). Melalui tanagan seorang pemimpin diharapkan 

pemimpin akan mampu mengelola sumberdaya dan potensi yang ada sekaligus 

mengarahkan dan membimbing orang-orang yang dipimpin dalam mencapai 

tujuan bersama (Baihaqi, 1998:9) kepemimpinan merupakan salah satu aspek 

manajerial dalam kehidupan organisasi yang merupakan kunci. 

Terry mengartiakan kepemimpinana adalah seluruh aktifitas atau 

tindakan yang mempengaruhi serta mengingatkan orang-orang dalam usaha 

bersama untuk mencapai tujuan yamng diharapkan. Menurut rahmawati ( 

2004: 200). Kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi 

aktivitas individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. 

Menurut Nawawi ( 1993 : 9), kepemimpinan adalah kemampuan atau 

kecerdasan untuk mendorong sejumlah orang agar bekerjasama dalam 

melkukan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Menurut Toha 
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(1992 : 124 ), kepemimpinan adalah suatu cara yang dipengaruhi oleh seorang 

pemimpin dalam mempengaruhi prilaku orang lain. 

Gaya kepemimpinan adalah sikap atau prilaku seorang pemimpin dalam 

memimpi karyawannya yang banyak mempengaruhi prilaku pengikutnya 

(Baihaqi, 1998:12). Menurut Toha (1992 : 49) istilah gaya secara kasar adalah 

sama dengan cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi 

pengikut-pengikutnya. Sedangkan Hersey dan Blanchard ( 1992 : 114) gaya 

kepemimpinan adalah pola perilaku yang diperlihatkan seorang pada saat 

mempengaruhi aktivitas orang lain seperti yang dipersepsikan orang lain 

tersebut.menurut Nawawi dan Hadari ( 1992 : 133) gaya kepemimpinan adalah 

suatu pola perilaku seseorang untuk memotivasi orang lain agar mau bekerja 

sama untuk mencapai tujuan. Menrut Susanto dan Setiawan ( 2000 : 31 ), 

pemimpin yang lebih berorentasi pada karyawan dalam beberapa hal akan 

memberikan hasil-hasil yang lebih efektik. Hal ini tidak berarti pemeimpin 

tersebut mengabaikan kebutuhan produksi atau tugas dalam departemennya. 

c. Pendeketan Kepemimpinan  

Pendekatan kepemimpinan menurut Carrol dan Tosi dalam Mohyi 

(1996 : 179) terdapat 3 (tiga) macam pendekatan, antara lain : 

a. Pendekatan sifat-sifat 

Menurut pendektan ini, seorang menjadi pemimpin karena sifat-sifatnya 

yang dibawa sejak lahir, bukan karena dibuat atau dilatih. Keberhasilan 

atau kegagalan seseorang pemimpin banyak ditentukan atau dipengaruhi 

oleh sifat-sifat yang dimilki seorang pemimpin. 
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b. Pendekatan prilaku 

Pendekatan prilaku merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran 

bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan 

gaya kepemimpinan yang dilakukan pemimipin yang bersangkutan, 

dimana sikap dan gaya kepemimpinan itu tampak dalam kegiatan sehari-

hari dalam hal bagaimana cara pemimpin itu memberi perintah, membagi 

yugas dan wewenang, cara berkomunikasi, cara memotivasi, mengabil 

keputusan dan lain-lain. 

c. Pendekatan situasional 

Pendekatan ini sering disebut pendektan kontingensi ( kemungkinan) 

pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan 

sebuah organisasi atau lembaga tidak hanya bergantung pada atau 

dipengaruhi perilaku (gaya) dan sifat-sifat pemimpin saja, tetapi jga 

dipengaruhi oleh asumsi. 

a) Teori situasional Hersey dan Blanchard 

1. Perilaku Hubungan dan Perilaku Tugas 

Teori situasional mengusulkan bahwa evektivitas dari suatu 

gaya prilaku pemimpin sebaiknya bergantung menyesuaikan dengan 

situasi. Dengan berubahnya situasi, gaya yang berbeda menjadi 

sesuai. Dalam hubunganya dengan perilaku pemimpin ini, ada dua 

hal yang biasa dilakukan olehnya yakni : perilaku mengarahkan 

(tugas) dan perilaku mendukung (hubungan). Perilaku mengarahkan 

(tugas) dapat dirumuskan sampai sejauh mana seorang pemimpin 
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melibatkan dalam komunikasi satu arah yaitu menetapkan peranan 

yang seharusnya dilakukan pengikut, memberitahukan pengikut 

tentang apa yang seharusnya dikerjakan. Dimana melakukan hal 

tersebut, bagaimana melakukanya dan melakukan pengawasan 

secara ketat kepada pengikutnya. 

Perilaku  mendukung (hubungan) adalah sejauh mana 

seorang pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi dua arah, 

misalnya: mendengarkan, menyediakan dukungan dan dorongan, 

memudahkan interaksi, dan melibatkan para pengikut dalam 

pengambilan keputusan. 

Tabel 2.2 
Dimensi Perilaku Tugas dan Perilaku Hubungan 

Dimensi Perilaku Tugas Indikator Perilaku 
 Sejauh mana pemimpin…………. 

Penyusunan tugas 
Pengorganisasian 
Menetapkan batas 
waktu 
Pengarahan 
Pengendalian 

Menetapkan tujuan yang perlu dicapai orang-orang 
Mengorganisasi situasi kerja bagi orang-orangnya 
Menetapkan batas waktu bagi orang-orangnya 
Memberikan arahan yang spesifik 
Menetapkan dan mensyaratkan adanya laporan 
regular tentang kemajuan pelaksanaan pekerjaan. 

Dimensi Perilaku 
Hubungan 

Indikator Perilaku 

 Sejauh mana pemimpin…………. 
Memberikan dukungan 
Mengkomunikasikan 
 
Memudahkan interaksi 
Aktif menyimak 
 
Memberikan balikan 

Memberikan dukungan dan dorongan. 
Melibatkan orang-orang dalam diskusi yang 
bersifat memberikan dan menerima tentang 
aktiditas kerja. 
Memudahkan interaksi di antara orang-orang. 
Berusaha mencari dan menyimak pendapat dan 
kerisauan orang-orangnya 
Memberikan balikan tentang prestasi orang-
orangnya. 

Sumber : Agus Dharma, (1986,191) 
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Kedua norma perilaku tersebut ditetapkan pada dua poros yang 

terpisah dan berbeda seperti dibawah ini, sehingga dengan demikian dapat 

diketahui empat gaya dasar kepemimpinan. 

a. Dalam gaya 1 (G1), seorang pemimpin menunjukan perilaku yang 

banyak memberikan tugas dan sedikit hubungan. Pemimpin ini 

memberikan instruksi yang spesifik tentang peranan dan tujuan bagi 

pengikutnya dan secara ketat mengawasi pelaksanaan tugas mereka. 

Perilaku pemimpin yang tinggi tugas dan rendah hubungan dirujuk 

sebagai instruksi (telling) karena gaya ini dicirikan dengan 

komunikasi satu arah. Pemimpin memberikan batasan peranan 

pengikutnya dan memberi tahukan tentang apa, bagaimana, dan 

dimana melaksanakan berbagai tugas. Inisiatif pemecahan masalah 

dan pelaksanaanya diawasi secara ketat oleh pemimpin. 

b. Dalam gaya 2 (G2), seorang pemimpin menunjukan perilaku yang 

banyak tugas dan banyak memberikan hubungan. Pemimpin dalam 

gaya ini mau menjelaskan keputusan dan kebijaksanaan yang ia ambil 

dan mau menerima pendapat dari pengikutnya. Tetapi pemimpin 

dalam gaya ini masih tetap harus memberikan pengawasan dan 

pengarahan dalam penyelesaian tugas dan tinggi hubungan (G2) 

dirujuk sebagai konsultasi (selling) karena dalam menggunakan gaya 

ini, pemimpin masih banyak memberikan pengarahan dan masih 

membuat hampir sama dengan keputusan, tetapi dalam hal ini diikuti 

dengan meningkatnya banyak komunikasi dua arah dan perilaku 
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hubungan dengan berusaha mendengar perasaan pengikut tentang 

keputusan yang dibuat, serta ide-ide dan saran-saran mereka. 

Meskipun hubungan ditingkatkan, pengendalian (kontrol) atas 

pengambilan keputusan tetap pada pimpinan. 

c. Pada gaya 3 (G3), perilaku pemimpin banyak memberikan tinggi 

hubungan dan sedikit dalam tugas. Dalam gaya seperti ini pemimpin 

menyusun keputusan bersama-sama dengan para pengikutnya dan 

mendukung di dalam penyelesaian tugas. Perilaku pemimpin yang 

tinggi hubungan dan rendah tugas (G3) dirujuk sebagai partisipasi 

(participating), karena posisi kontrol atas pemecahan masalah dan 

pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Dengan 

menggunakan gaya 3 ini, pemimpin dan pengikut saling tukar-

menukar ide dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan 

sebagian besar berada pada pengikut. Hal ini sewajarnya karena 

pengikut memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

utama pemimpin dalam gaya ini adalah memudahkan dalam 

berkomunikasi. 

d. Pada gaya 4 (G4), pemimpin memberikan sedikit perilaku hubungan 

dan sedikit perilaku tugas. Pemimpin dengan gaya seperti ini 

mendelegasikan keputusan-keputusan dan tanggung jawab 

pelaksanaan tugas kepada pengikutnya. Perilaku pimpinan yang 

rendah hubungan dan rendah tugas  (G4) dirujuk sebagai delegasi 

(delegating), karena pemimpin mendiskusikan masalah bersama-
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sama dengan bawahan sehingga tercapainya kesepakatan mengenai 

definisi masalah yang kemudian proses pembuatan keputusan 

didelegasikan secara keseluruhan kepada bawahan. Sekarang 

bawahanlah yang memiliki kontrol untuk membuat keputusan 

tentang bagaimana cara pelaksanaan tugas. Pemimpin memberikan 

kesempatan yang luas bagi bawahan untuk melaksanakan 

pertunjukan mereka sendiri karena mereka memiliki kemampuan 

dan keyakinan untuk memikul tanggung jawab dalam perilaku 

mereka sendiri. 

   Sebagai tambahan untuk mengetahui tingkat kematangan 

seseorang di dalam suatu kelompok, seorang pemimpin barang kali 

bisa menilai tingkat kematangan kelompok sebagai suatu kelompok, 

terutama sekali jika kelompok tersebut sering melakukan interaksi 

bersama. Dengan demikian, kepemimpinan situasional berfokus 

pada kesesuaian dan efektifitas gaya kepemimpinan yang sejalan 

dengan tingkat kematangan atau pekembangan yang relevan dari 

para pengikut. Hubungan ini dilukiskan dalam gambar 3 berikut: 
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Gambar 3 
Model Kepemimpinan Situasional Hersey dan Blanchard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Kematangan Pekerjaan dan Psikologis Karyawan 

Kematangan yang didefinisikan oleh P. Hersey dan KH 

Blanchard sebagai kemampuan dan kemauan orang untuk memikul 

tanggung jawab yang mengarahkan tanggung jawab pada perilaku 

mereka sendiri. Kematangan bawahan di dalam kepemimpinan 

situasional dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan seseorang dan 

juga kematangan, hendaknya hanya dipertimbangkan didalam 

TINGKAT  KEMATANGAN BAWAHAN 

Perilaku mengarahkan Tinggi Rendah 

GAYA KEPEMIMPINAN Tinggi 

Konsultatif Partisipatif 

Instruktif Delegatif 

G3 G2 

G1 G4 

Tinggi 
Hubungan 
dan Rendah 
Tugas 

Tinggi Tugas 

dan  

Tinggi 
Hubungan 

Tinggi 
Tugas 
dan  

Rendah 

Rendah 
Hubungan 
dan  

Rendah 

Mampu dan 
Mau (M4) 

Mampu tetapi 
tidak mau  
(M3) 

Tidak mampu 
tetapi mau  
(M2) 

Tidak mampu 
dan tidak mau  
(M1) 

Sumber : Thoha (1990 : 73) 
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pelaksanaan tugas. Orang mempunyai kematangan yang berbeda-

beda atau manusia tidak ada yang sama. Potensi kemampuan orang 

bersifat relatif. Semua orang mempunyai kecenderungan lebih atau 

kurang matang dalam hubunganya dengan tugas, fungsi, atau 

sasaran yang spesifik yang diupayakan pemimpin untuk 

diselesaikan, hersey berpendapat disamping menilai kematangan 

kelompok terutama apabila kelompok itu sering berinteraksi seperti 

murid di dalam kelas.   

Kematangan pekerjaan, Hersey dan Blanchard (1992:187) 

memberikan pennjelasan bahwa kematangan pekerjaan bawahan 

dikaitkan dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Hal ini 

berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan. Orang-orang yang 

memiliki kematangan pekerjaan yang tinggi dalam bidang tertentu 

memiliki kemampuan dan pengalaman untuk melaksanakan tugas-

tugas tertentu tanpa tanpa arahan dari orang lain. 

Kematangan psikologis, dikaitkan dengan kemauan atau 

motivasi untuk melakukan sesuatu. Hal ini erat kaitanya dengan 

rasa yakin terhadap diri sendiri dan merasa dirinya mampu dalam 

aspek pekerjaan tertentu. Mereka tidak membutuhkan dorongan 

ekstensi untuk mau melakukan bidang tersebut 

3. Gaya Kepemimpinan Versus Kematangan Bawahan 

Kurva preskriptif yang terdapat pada gambar 1 

menggambarkan hubungan antara keamatangan yang berkaitan 
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dengan tugas dengan gaya kepemimpinan yang sesuai diterapkan 

pada saat bergerak dari keadaan tidak matang ke level yang lebih 

matang. Masing-masing dari empat gaya kepemimpinan yang 

sesuai bagi masing-masing level kematangan mencakup kombinasi 

perilaku tugas (direktif) dan perilaku hubungan (suportif) yang 

tepat.  

a. Memberitahukan adalah bagi tingkat kematangan yang rendah. 

Orang-orang yang tidak mampu dan tidak mau (M1) memikul 

tanggung jawabuntuk melakukan sesuatu adalah tidak kompeten 

atau tidak yakin, ketidak mauan bawahan adalah karena 

ketidakyakinan mereka dalam kaitanya dengan pelaksanaan tugas 

tertentu. Dengan demikian gaya kepemimpinan G1 yaitu 

memberitahukan. Gaya kepemimpianan ini dicirikan oleh oleh 

perilaku pemimpin yang menetapkan peranan dan memberitahukan 

orang-orangnya tentang apa, bagaimana, kapan dan bagaimana 

tentang melakukan berbagai tugas. Dalam gaya ini tercakup pada 

perilaku tinggi tugas dan rendah hubungan. 

b. Menjajakan adalah bagi tingkat kematangan rendah ke sedang. 

Orang-orang yang tidak mampu tetapi mau (M2) memikul 

tanggung jawab untuk melakukan sesuatu tugas adalah yakin tetapi 

kurang memiliki ketrampilan pada saat sekarang. Gaya 

kepemimpinan yang sesuai yaitu menjajakan karena pemimpin 

masih menyediakan arahan. Tetapi melalui komunikasi dua arah 
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dan penjelasan, pemimpin berusaha agar secara psikologis pengikut 

turut andil ikut serta dalam perilaku yang diinginkan. Dalam gaya 

kepemimpinan ini mencakup perilaku yang tinggi tugas dan tinggi 

hubungan. 

c. Mengikutsertakan adalah bagi tingkat kematangan sedang ke 

tinggi. Orang-orang pada tingkat kematangan ini mampu tetapi 

tidak mau (M3) melakukan hal-hal yang diinginkan pemimpin. 

Ketidakmauan mereka seringkali karena kurang yakin atau tidak 

merasa aman. Keengganan mereka lebih dikarenakan masalah 

motivasi. Gaya kepemimpinan yang sesuai yaitu partisipatif atau 

yang biasa disebut dengan mengikutsertakan karena pemimpin dan 

pengikut berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan 

dan peranan pemimpin disini memudahkan dan 

mengkomunikasikan. Gaya ini mencakup perilaku tinggi hubungan 

dan rendah tugas. 

d. Mendelegasikan adalah bagi tingkat kematangan rendah. Orang-

orang dalam tingkat kematangan ini adalah mampu dan mau, atau 

yakin, untuk memikul tanggung jawab. Dengan demikian gaya 

mendelegasikan (G4) menyediakan arahan atau dukungan yang 

rendah, memiliki efektif paling tinggi dengan orang-orang yang 

berada pada level kematangan tinggi.  

Pada saat menggunakan kependekan G1, G2, G3 dan G4 ini 

digunakan pada waktu mengacu perilaku yang terlihat pada bagian 
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yang efektif dari model efektivitas tiga dimensi, tetapi apabila 

berbicara tentang gaya dasar atau gaya yang tidak efektif, maka hal 

itu akan disebut dengan nomor kuadran : K1, K2, K3 dan K4. 

Kepemimpinan situasional tidak hanya mengajukan gaya 

kepemimpinan yang paling tinggi kemungkinan efektifnya bagi 

berbagai level kematangan, tetapi juga menunjukan kemungkinan 

berhasilnya dari konfigurasi gaya lainya apabila pemimpin tidak 

dapat menerapkan gaya yang diinginkan. Kemungkinan berhasil 

dari masing-masing gaya bagi keempat level kematangan itu, 

bergantung pada sejauh mana gaya tersebut dari gaya yang 

memiliki kemungkinan efektif paling tinggi di sepanjang kurve 

preskriptif dalam porsi gaya kepemimpinan pada model tersebut, 

sebagai berikut: 

1. M1 G1 tinggi, G2 kedua, K3 ketiga, K4 rendah 

kemungkinan berhasil 

2. M2 G2 tinggi, G1 kedua, G3 kedua, K4 rendah 

kemungkinan berhasil 

3. M3 G3 tinggi, G2 kedua, G4 ketiga, K3 rendah 

kemungkinan berhasil 

4. M4 G4 tinggi, G3 kedua, K2 ketiga, K1 rendah 

kemungkinan berhasil 

 

 



 23

2.  Semangat Kerja  

a. Pengertian Semangat Kerja 

Masalah semangat kerja adalah masalah yang penting dalam setiap 

organisasi, semangat kerja yang terdapat pada masing-masing individu dalam 

organisasi tidak dapat tumbuh dengan sendirinya oleh karena itu diperlukan 

sesuatu untuk menumbuhkan sikap itu. Semangat kerja akan mempengaruhi 

pola kerja dan hubungan antar individu dalam melaksanakan tugas, sekaligus 

dapat mempengaruhi produktivitas kerja dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Ada banyak definisi tentang semangat kerja, salah satunya yang 

diungkapkan oleh Nitisemito ( 1996 : 160 ) yang mengatakan bahwa “ 

semangat kerja adalah melakukan pekerjaan secara giat sehingga dapat 

diharapkan lebih cepat dan lebih baik hasilnya”. Hampir sama dengan 

pendapat moekjijat yang dikutip oleh Tohardi ( 2002 : 427 ), yang mengatakan 

bahwa “ semangat kerja adalah kemampuan sekelompok orang untuk bekerja 

sama dengan giat dan konsekuen dalam mengejar tujuan utama”. 

Selain itu Siswanto ( 2002 : 280 ) mendefinisikan “ semangat kerja 

atau moral kerja sebagai prilaku individu tenaga kerja dan kelompok-

kelompok yang menimbulkan kesenangan yang mendalam pada diri tenaga 

kerja untuk bekerja dengan giat dan konsekuen dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan oleh perusahaan” 

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas dapat disimpulakan bahwa 

semangat kerja adalah yang ditunjukkan oleh seorang atau sekelompak 
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karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan lebih giat untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Semangat kerja ini perlu 

diperhatikan secara serius karena semangat kerja tinggi akan memberikan hasil 

kerja yang optimal. Seperti yang dilakukan oleh Allen yang dikutip oleh 

tohardi ( 2002 : 425 ), bahwa “ betapapun sempurnanya rencana-rencana 

organisasi dan pengawasan serta penelitiannya, bila mereka tidak dapat 

menjalankan dengan minat dan gembira maka suatu perusahaan tidak akan 

mencapai sebanyak dan sebenarnya dapat dicapainya”. 

b. Manfaat Semangat Kerja 

Semangat kerja yang tinggi memberikan banyak keuntungan bagi 

organisasi. Seperti yang dikatakan oleh Nitismito ( 1999 : 162 ), dengan 

meningkatkan semangat kerja dan kegairahan kerja, pekerjaan akan lebih 

cepat diselesaikan, kerusakan akan dapat dikurangi, absensi akan dapat 

diperkecil, kemungkinan perindahan perpindahan karyawan dapat diperkecil, 

dan sebagainya. Oleh karena itu organisasi perlu untuk memelihara semngat 

kerja setiap karyawannya. 

c. Faktor-Faktor Semangat Kerja 

Menurut Siswanto ( 1987 : 264 ) faktor semangat kerja dapat 

dipengaruhi oleh : 

 

1. Kompensasi 

Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan 

kepada para karyawan, yang dapat dinilai dengan uang dan 
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mempunyai kecendrungan diberikan secara tetap. Masalah kompensasi 

bukan hanya pentingnya tetapi juga merupakan dorongan utama 

seseorang untuk menjadi karyawan serta dapat mempengaruhi 

semangat kerja karyawan. 

2. Pekerjaan  

Seorang karyawan akan lebih bersemangat dan bergairah 

melaksanakan tugas apabila ia merasa cocock ataupun tertantang 

dengan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

3. Pengawasan  

Pengawasan secara langsung berpengaruhi semangat kerja dan prestasi 

melalui kecermatan dalam mendisiplinkan dan menerapkan peraturan-

peraturan. Pengawasan yang efektif juga membantu produktifitas 

melalui penyelenggara kerja yang baik, pemberian petunjuk-petunjuk 

yang nyata dan perlengkapan pembekalan yang memadai serta 

dukungan-dukunagan lainnya. 

4. Promosi 

Promosi adalah proses pemindahan karyawan dari satu jabatan ke 

jabatan lain yang lebih tinggi. Promosi akan selalu diikuti oleh tugas, 

tanggung jawab dan wewenang yang lebih tinggi dari jabatan yang 

diduduki sebelumnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi semangat 

kerja sseorang adalah promosi, karna apabila seseorang dipromosikan 

lebih tinggi dari jabatan sebelumnya makakaryawan akan 

memperlihatkan semangat kerja yang lebih baik. 
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5. Kelompok kerja 

Semangat kerja seseorang karyawan dapat meningkat apabila ia 

merasakan dirinya dapat diterima sebagai anggota dari kelompok 

dimana ia bekerja. Dengan perasaan menunjukkan perilaku kerja yang 

baik. 

b. Cara Meningkatkan Semangat Kerja 

Setiap organisasi selalu berusaha untuk meningkatkan semangat 

kerja semaksimal mungkin dalam batas-batas kemampuan organisasi. Hal 

ini penting sebab dengan dana dan kemampuan terbatas organisasi harus 

memiliki satu cara yang paling tepat untuk meningkatkan semangat kerja 

semaksimal mungkin. Adapun cara-cara meningkatkan semangat kerja, 

menurut Nitisemitro ( 1996 : 101 ), antaranya sebagai berikut : 

a. Gaji yang cukup 

Setiap perusahaan harus dapat memberikan gaji yang cukup kepada 

karyawan, karena mempengaruhi semangat kerja karyawan. Semakin 

besar gaji yang diberikan semakin tercukupi kebutuhannya, sehngga 

mereka mendapatkan ketenangan dalam melaksanakan tugasnya dan 

semangat kerja dapat kita harapkan. 

 

b. Sekali-sekali menciptakan suasana santai 

Suasan kerja yang rutin sering kali menimbulkan kebosanan dan 

ketegangan kerja para karyawan. Untuk menghindari hal itu, sebaiknya 

perusahaan sekali-kali menciptakan suasana santai misalnya rekreasi 
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bersama,pertandingan olah raga antar karyawan dan lain-lain. Dengan 

adanya suasana santai ini semangat kerja karyawan akan timbul dan 

akan merasa satukesatuan dan satu naungan dalam satu perusahaan. 

c. Harga diri perlu mendapatkan perhatian 

Seorang pemimpin seyogyanya tidak memarahi karyawan didepan 

umum, apalagi didepan karyawan lain, karena merasa malu dan 

jengkel, dan dapat menurunkan semangat kerja mereka. Sebalikanya, 

pemimpin harus hati-hati dalam memuji karyawan berprestasi. 

Artinya, pujian yang diberikan harus sesuai dengan prestasinya, bila 

berlebihan karyawan merasa terhina karena dianggap anak kecil. 

d. Tempatkan para karyawan pada posisi yang tepat. 

Setiap perusahaan/organisasi harus menepatkan karyawannya pada 

tempat atau posisi yang tepeta artinya tempat kan mereka pada posisi 

yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Ketidak tepatan 

menempatkan posisi karyawan menyebabkan jalannya pekerjaan 

kuarang lancar dan tidak memperoleh hasil yang maksiamal karena 

semangat kerja menurun. 

e. Berikan kesempatan kepada karyawan untuk maju 

Semangat kerja akan timbul jika mereka mempunyai harapan untuk 

maju. Bagi perusahaan / organisasi yang baik akan mengadakan 

program pendidikan tambahan bagi karyawannya,tentu saja harus 

disesuiakan dengan masing-masing pekerjaannya. 

f. Perasaan aman menghadapi masa depan perlu diperhatikan 
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Perasaan kerja karyawan akan terpuruk jika mereka tidak mempunyai 

perasaan aman terhadap masa depan profesi mereka, 

perusahaa/organisasi melakukan program pensiun bagi karyawannya, 

juga mewajibkan para karyawan untuk menyisihkan sebagian 

penghasilan untuk ditabung. 

g. Usahakan karyawan mempunyai loyalitas 

Loyalitas para karyawan terhadap perusahaan/organisasi dapat 

menimbulkan rasa tanggung jawab yang dapat diciptakan semangat 

kerja. Untuk itu pemimpin perusahaan mengusahakan agar para 

karyawan mersakan senasib dengan karyawan yang akan mempunyai 

dampak terhadap kenjuab karyawan dan sebaliknya kehancuran 

perusahaan akan mengakibatkan kehancuran bagi dirinya. Sehingga 

kemjuan dan kemunduran perusahaan akan dirasakan para karyawan. 

c. Indikasi Turunnya semangat Kerja dan Kegairahan Kerja 

Setiap perusahaan harus mengetahui indikasi turunnya semangat 

dan kegairahan kerja guna mengambil tindakan – tindakan atau pemecahan 

masalah terhadap karyawan yang produktivitasnya menurun. 

Nitisemito (2000:97) mengemukakan bahwa indikasi – indikasi 

turunnya semangat dan kegairahan kerja antara lain : 

1) Turunnya / rendahnya produktivitas kerja 

2) Tingkat absensi yang naik / tinggi 

3) Labour Turn Over  yang tinggi 

4) Tingkat Kerusakan yang Tinggi 
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5) Kegelisahan dimana – mana 

6) Tuntutan yang Sering terjadi 

7) Pemogokan 

3. Hubungan Gaya Kepemimpinan dan Kematangan Bawahan Dengan 

Semangat Kerja Karyawan 

Perilaku seorang pemimpin di dalam mempengaruhi dan 

menggerakan bawahanya, berhubungan erat dengan gaya kepemimpinan 

yang diterapkan sebagaimana yang dikatakan oleh Gipson, Ivancevish dan 

Donely (1992) bahwa “Bagaimana pemimpin mengusahakan supaya 

bawahannya memenuhi tugas mereka, hal itu sebagian besar tergantung 

pada gaya kepemimpinan yang digunakan”. Untuk itu agar karyawan 

menjalankan pekerjaan yang telah dibebankan dengan baik, maka seorang 

pemimpin harus dapat memberikan dorongan ataupun semangat dengan 

cara pemenuhan kebutuhan-kebutuhan karyawan tersebut. Dalam 

perusahaan terdiri dari sekumpulan individu-individu dan sejauh mana 

pemimpin dapat memenuhi kebutuhan bawahanya agar dapat 

terakomodasi. 

Keberhasilan dalam mengelola organisasi ditentukan oleh kegiatan 

pengelolaan sumber daya manusia. Dari sini dapatlah dipahami bahwa 

pemimpin dalm orgnisasi harus mempunyai teknik-teknik untuk dapat 

memelihara prestasi dan kepuasan kerja karyawan dengan memberikan 

doronagan atau semangat pada bawahannya agar dapat melksanakan tugas 

mereka sesuai aturan dan pengarahan. 
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Adapun kebutuhan dan keinginan yang beraneka ragam dari setiap 

karyawan adalah merupakan tugas pemipin dalam menyelaraskan antara 

kebutuhan-kebutuhan individu dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi. 

Sehingga dengan tingkah laku karyawannya dapat didorong dan diarahkan 

untuk mencapai tujuan bersama yang dilandasi kerjasama yang baik 

diantara pemimpin dan pegawainya. Sebagai mana yang dikemukakan 

oleh Koontz dkk ( 1990 : 94 ) yang menyatakan: 

“Pada dasarnya seseorang akan mau menuruti kemauan orang lain 

yang akan dapat memenuhi kebutuhan, tugas pemimpin adalah mendorong 

orang alain untuk bekerja secara efektif guna mencapai tujtuan perusahaan 

dapat memuaskan keiningan dan kebutuhan peribadinya”. Seorang 

pemimpin harus dapat membaca dan memahami keinginan dari karywan 

dalam menciptkan semangat kerja dan rasa tanggung jawab atas maju 

mundurnya perusahaan dimana karyawan tersbuat bekerja. Pada 

prinsipnya semangat kerja karyawan terletak pada dua hal, yaitu antara 

pemimpin melalui gaya kepemimpinan dan karyawan itu sendiri. 

Konsekuensinya,kita mengetahui bahwa antara kepemimpinan dan 

semangat kerja sangat erat hubungannya. 

 Kaitan antara keduanya, dapat dikatakan karyawan mungkin 

melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan baik, dan 

mungkin pula tidak. Untuk mengatasinya diperlukan kepemimpinan yang 

mampu mengarahkan karyawan agar bersemangat bekerja.untuk itu, 

perilaku seorang pemempin didalam mempengaruhi dan menggerakkan 
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karyawannya, berhubungan erat dengan gaya kepemimpinan yang 

dieterapkansebagaimana yang dikatakan oleh Gibson, Ivacevus dan 

Donely (1992), bahwa: “ bagaimana pemimpin mengusahakan supaya 

karyawan memenuhi tugas mereka, hal itu sebagaian besar tergantung 

pada gaya kepemimpinan yang digunakan” Agar karyawan menjalankan 

pekerjaan yang dibebeankan kepadanya dengan baik, maka sangat 

diperlukan adanya suatu dorongan ataupun semangat kerja diri seorang 

pemimpin, karena adanya semangat kerja yang tinggi, tentu saja akan 

merasa sangat diperlukan dan dipercaya sepenuhnya untuk menjalankan 

tugasnya,sehingga mereka akan bekerja keras dengan penuh kemauan 

untuk mencapai tujuan bersama. 

 

3. Kerangaka Pikir Penelitian 

  Kerangka pikir ini dibuat untuk memberikan gambaran penelitian 

yang akan dilakukan yaitu mengenai analysis gaya kepemimpinan dan 

semangat kerja karyawan di Perusahaan CV. Surya Abadi Kencana 

Sumenep. Adanya pengaruh gaya kepemimpinan situasional (Hersey & 

Blanchard 183;1992) berupa orientasi perilaku tugas dan orientasi perilaku 

hubungan, dari dua perilaku yang ditunjukan pemimpin tersebut akan 

menghasilkan gaya kepemimpinan yang terdiri dari empat perilaku yaitu 

perilaku instruksi, konsultasi, partisipasi dan delegasi. Adanya keempat 

perilaku pemimpin ini akan dipengaruhi oleh kematangan karyawan, yang 

terdiri dari kematangan pekerjaan dan kematangan psikologis. Gaya 
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kepemimpinan yang diterapkan dalam sebuah organisasi akan memberikan 

pengaruh terhadap hasil kerja karyawan berupa kualitas dan kuantitas 

pekerjaan serta ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan yang telah 

diberikan pimpinan. 

Semangat kerja yang tinggi memberikan banyak keuntungan bagi 

organisasi. Seperti yang dikatakan oleh Nitismito ( 1999 : 162 ), dengan 

meningkatkan semangat kerja dan kegairahan kerja, pekerjaan akan lebih 

cepat diselesaikan, kerusakan akan dapat dikurangi, absensi akan dapat 

diperkecil, kemungkinan perindahan perpindahan karyawan dapat 

diperkecil, dan sebagainya.  

Kerangka pikir penelitian menunjukkan arah atau alur penelitian 

yang akan dilakukan, dalam kerangka pikir penelitian ini akan dilakukan 

analisis pengaruh gaya kepemimpinan dan semangat kerja karyawan pada 

perusahaan CV. Surya Abadi Kencana dan bagaimana pengaruh antar 

keduanya. Adapun secara lengkap kerangka pikir penelitian dapat 

disajikan pada gambar 2. 

Gambar 2 
Gaya Kepemimpinan dan Kematangan Bawahan Dengan Semangat Kerja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientasi Tugas 
(X1) 

Orientasi Hubungan 
(X2) 

Kematangan Bawahan 
(X3) 

Semangat kerja (Y) 
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4. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang pelu dilakukan analisis 

lebih lanjut. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu gaya kepemimpinan 

orientasi tugas, orientasi hubungan dan kematangan bawahan berpengaruh 

terhadap semangat kerja karyawan pada perusahaan CV. Surya Abadi 

Kencana. 

 

 


