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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini maka penelitian 

terdahulu yang dijadikan landasan adalah penelitian yang  dilakukan oleh Rani 

Maryam (2007) dengan judul “Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai dalam organisasi pemerintah kelurahan”. Hasil penelitian  

menunjukkan bahwa Hasil analisis regresi memperoleh persamaan regresi Y= 

4,403 + 0,254X1  + 0,215X2 Uji signifikansi persamaan regresi uji F 

diperoleh Fhitung = 86,827 dengan probabilitas sebesar 0,000<0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa Pengaruh gaya kepemimpinan berpengaruh  terhadap 

kinerja pegawai dalam organisasi pemerintah kelurahan. Besar Pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai dalam organisasi 

pemerintah kelurahan sebesar 64,9% dan selebihnya kinerja dipengaruhi 

faktor lain sebesar 35,1% 

Sedangkan penelitian kedua yang dijadikan landasan oleh peneliti adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Teti Asmiarsih (2009) dengan judul “Pengaruh 

gaya kepemimpinan terhadap prestasi kerja karyawan pada perusahaan kulit 

“sederhana” Magentan”Dalam penelitian terdahulu ini digunakan dua 

variabel, yaitu variabel bebas (gaya kepemimpinan) dan variabel terikat 

(kinerja). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil analisis regresi 

memperoleh persamaan regresi Ŷ =-3,651+0,454 X1+0,472 X2. Uji 
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signifikansi persamaan regresi uji F diperoleh Fhitung = 144,168 dengan 

probabilitas sebesar 0,000<0,05. Hal ini menunjukkan bahwaPengaruh gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif terhadap prestasi kerja karyawan pada 

perusahaan kulit “sederhana” Magetan. Pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap prestasi kerja karyawan pada perusahaan kulit “sederhana” Magetan 

sebesar 75,6%  dan selebihnya kinerja dipengaruhi faktor lain24,4%. 

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti mengambil judul Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Advertising 

Greenline99 Kota Malang  metode yang penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rentang skala, regresi linier berganda uji F da uji T 

Tabel 2.1 

Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

 

Nama Judul Variabel Metode 

Analisis 

Hasil 

Rani 

Mariam 

Pengaruh gaya 

kepemimpinan 

terhadap kinerja 

pegawai dalam 

organisasi 

pemerintah kelurahan 

Variabel 

bebas: Gaya 

Kepemimpinan 

 

Variabel 

terikat: Kinerja 

 Regresi 

linier 

berganda 

 Uji T 

 Uji F 

Ada pengaruh yang 

signifikan a n t a r a  gaya 

kepemimpinan terhadap 

kinerja 

Teti 

amiarsih 

Pengaruh gaya 

kepemimpinan 

terhadap prestasi 

kerja karyawan pada 

perusahaan kulit 

“sederhana” 

Magentan 

Variabel 

bebas: Gaya 

Kepemimpinan 

 

Variabel 

terikat: 

Prestasi kerja 

 Regresi 

linier 

berganda 

 Uji T 

 Uji F 

Ada pengaruh yang 

signifikan a n t a r a  gaya 

kepemimpinan terhadap 

prestasi kerja 

Aditya 

Imawan 

Pengaruh gaya 

kepemimpinan 

terhadap kinerja 

karyawan perusahaan 

Greenline99 kota 

malang  

Variabel 

bebas: gaya 

kepemimpinan 

 

Variabel 

terikat: kinerja 

 Rentang 

sekala 

 Regresi 

linier 

berganda 

 Uji F 

 Uji T 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Kepemimpinan 

Menurut Yuki (2005), kepemimpinan adalah proses untuk 

mempengaruhi orang lain, untuk memahami dan setuju dengan apa yang 

perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta 

proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai 

tujuan bersama. Menurut Robbins (2006), kepemimpinan merupakan 

kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya 

suatu tujuan. Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses 

mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku 

pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki 

kelompok dan budayanya. 

Menurut Rivai (2004), kepemimpinan  juga dikatakan sebagai proses 

mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada 

hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Tiga implikasi 

penting yang terkandung dalam hal ini yaitu : 

1. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun 

pengikut.  

2. Kepeminpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin 

dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok 

bukanlah tanpa daya.  
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3. Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang 

berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui 

berbagai cara. 

2.2.2 Pengertian Gaya Kepemimpinan 

Putu Sunarcaya (2008) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah 

bagaimana  cara  mengendalikan  bawahan  untuk  melaksanakan  sesuatu.  

Regina (2010)  menyatakan  bahwa  gaya  kepemimpinan  adalah  perilaku  

dan  strategi, sebagai  hasil  kombinasi  dari  falsafah,  ketrampilan,  sifat,  

sikap,  yang  sering diterapkan  seorang  pemimpin  ketika  ia  mencoba  

mempengaruhi  kinerja bawahannya. Dari  pendapat  tersebut  dapat  

disimpulkan  bahwa  gaya  kepemimpinan adalah  suatu  cara  yang  

dipergunakan  oleh  seorang  pemimpin  dalam   mempengaruhi, 

mengarahkan, mendorong  dan mengendalikan  orang  lain  dalam 

mencapai suatu tujuan.    

 

2.2.3 Macam-macam Gaya Kepemimpinan 

Ada beberapa jenis gaya kepemimpinan yang di tawarkan oleh para 

pakar leardership, mulai dari yang klasik sampai kepada yang modern 

yaitu gaya kepemimpinan situasional model Hersey dan Blancard.  

2.2.3.1 Teori Gaya Kepemimpinan Klasik 

Teori klasik gaya kepemimpinan mengemukakan, pada dasarnya 

di dalam setiap gaya kepemimpinan terdapat 2 unsur utama, yaitu 

unsur pengarahan (directive behavior) dan unsur bantuan (supporting 

behavior). Dari dua unsur tersebut gaya kepemimpinan dapat 



12 

 

dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu otokrasi (directing), 

pembinaan (coaching), demokrasi (supporting), dan kendali bebas 

(delegating). Mengambil contoh pemimpin negara kita, presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono. 

1) Mengarahkan (directing) 

Gaya kepemimpinan yang mengarahkan, merupakan respon 

kepemimpinan yang perlu dilakukan oleh manajer pada kondisi 

karyawan lemah dalam kemampuan, minat dan komitmenya. 

sementara itu, organisasi menghendaki penyelesaian tugas-tugas 

yang tinggi. Dalam situasi seperti ini Hersey and Blancard 

menyarankan agar manajer memainkan peran directive yang 

tinggi, memberi saran bagaimana menyelesaikan tugas-tugas itu, 

dengan terus intens berhubungan sosial dan komunikasi dengan 

bawahannya. 

Pertama pemimpin harus mencari tahu mengapa orang 

tersebut tidak termotivasi, kemudian mencari tahu dimana 

keterbatasannya. Dengan demikian pemimpin harus memberi 

arahan dalam penyelesaian tugas dengan terus menumbuhkan 

motivasi dan optimismenya. 

2) Melatih (coaching) 

Pada kondisi karyawan menghadapi kesulitan 

menyelesaikan tugas-tugas, takut untuk mencoba melakukannya, 

manajer juga harus memproporsikan struktur tugas sesuai 
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kemampuan dan tanggung jawab karyawan. Oleh karena itu, 

pemimpin hendaknya menghabiskan waktu mendengarkan dan 

menasihati, dan membantu karyawan untuk memperoleh 

keterampilan yang diperlukan melalui metode pembinaan. 

3) Partisipasi (participation) 

Gaya kepemimpinan partisipasi, adalah respon manajer yang 

harus diperankan ketika karyawan memiliki tingkat kemampuan 

yang cukup, tetapi tidak memiliki kemauan untuk melakukan 

tanggung jawab. Hal ini bisa dikarenakan rendahnya etos kerja 

atau ketidakyakinan mereka untuk melakukan tugas/tangung 

jawab. Dalam kasus ini pemimpin perlu membuka komunikasi 

dua arah dan secara aktif mendegarkan dan mengapresiasi usaha-

usaha yang dilakukan para karyawan, sehingga bawahan merasa 

dirinya penting dan senang menyelesaikan tugas. 

4) Mendelegasikan (delegating) 

Selanjutnya, untuk tingkat karyawan dengan kemampuan 

dan kemauan yang tinggi, maka gaya kepemimpinan yang sesuai 

adalah gaya “delegasi”. Dengan gaya delegasi ini pimpinan 

sedikit memberi pengarahan maupun dukungan, karena dianggap 

sudah mampu dan mau melaksanakan tugas/tanggung jawabnya. 

Mereka diperkenankan untuk melaksanakan sendiri dan 

memutuskannya tentang bagaimana, kapan dan dimana pekerjaan 

mereka harus dilaksanakan. Pada gaya delegasi ini tidak terlalu 
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diperlukan komunikasi dua arah, cukup memberikan untuk terus 

berkembang saja dengan terus diawasi. 

 

Dalam gaya kepemimpinan klasik juga diperkenalkan beberapa 

gaya kepemimpinan lain yang cukup populer yang pada prinsipnya 

merupakan sama seperti gaya klasik diatas maupun gabungan dari 

beberapa gaya klasik yang disebutkan sebelumnya. Gaya 

kepemimpinan tersebut adalah gaya kepemimpinan otokrasi, gaya 

kepemimpinan pembinaan, gaya kepemimpinan demokrasi dan gaya 

kepemimpinan kendali bebas. 

1) Pada gaya kepemimpinan otokrasi, pemimpin mengendalikan 

semua aspek kegiatan. Pemimpin memberitahukan sasaran apa 

saja yang ingin dicapai dan cara untuk mencapai sasaran tersebut, 

baik itu sasaran utama maupun sasaran minornya. Pemimpin juga 

berperan sebagai pengawas terhadap semua aktivitas anggotanya 

dan pemberi jalan keluar bila anggota mengalami masalah. 

Dengan kata lain, anggota tidak perlu pusing memikirkan 

apappun. Anggota cukup melaksanakan apa yang diputuskan 

pemimpin.  

2) Gaya kepemimpinan pembinaan mirip dengan otokrasi. Pada 

gaya kepemimpinan ini seorang pemimpin masih menunjukkan 

sasaran yang ingin dicapai dan cara untuk mencapai sasaran 

tersebut. Namun, pada kepemimpinan ini anggota diajak untuk 

ikut memecahkan masalah yang sedang dihadapi. 
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3) Gaya kepemimpinan demokrasi, anggota memiliki peranan 

yang lebih besar. Pada kepemimpinan ini seorang pemimpin 

hanya menunjukkan sasaran yang ingin dicapai saja, tentang cara 

untuk mencapai sasaran tersebut, anggota yang menentukan. 

Selain itu, anggota juga diberi keleluasaan untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapinya.  

4) Gaya kepemimpinan kendali bebas merupakan model 

kepemimpinan yang paling dinamis. Pada gaya kepemimpinan ini 

seorang pemimpin hanya menunjukkan sasaran utama yang ingin 

dicapai saja. Tiap divisi atau seksi diberi kepercayaan penuh 

untuk menentukan sasaran minor, cara untuk mencapai sasaran, 

dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri-

sendiri. Dengan demikian, pemimpin hanya berperan sebagai 

pemantau saja. Lalu, gaya kepemimpinan yang mana yang 

sebaiknya dijalankan? Jawaban dari pertanyaan ini adalah 

tergantung pada kondisi anggota itu sendiri. Pada dasarnya tiap 

gaya kepemimpinan hanya cocok untuk kondisi tertentu saja. 

Dengan mengetahui kondisi nyata anggota, seorang pemimpin 

dapat memilih model kepemimpinan yang tepat. Tidak menutup 

kemungkinan seorang pemimpin menerapkan gaya yang berbeda 

untuk divisi atau seksi yang berbeda. Kepemimpinan otokrasi 

cocok untuk anggota yang memiliki kompetensi rendah tapi 

komitmennya tinggi. Kepemimpinan pembinaan cocok untuk 
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anggota yang memiliki kompetensi sedang dan komitmen rendah. 

Kepemimpinan demokrasi cocok untuk anggota yang memiliki 

kompetensi tinggi dengan komitmen yang bervariasi. Sementara 

itu, kepemimpinan kendali bebas cocok untuk angggota yang 

memiliki kompetensi dan komitmen tinggi. 

 

2.2.3.2 Gaya kepemimpinan situasional  

Kemampuan mengendalikan sumber daya manusia dan dana 

serta factor lain untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut arifin 

(2003:126) fungsi tersebut adalah merupakan fungsi yang harus 

dilaksanakan atau merupakan beban dan pemimpin.Keberhasilan 

untuk mencapai tujuan organisasi adalah merupakan kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin. 

Teori kepemimpinan situasional dikembangkan oleh Heresy, 

yang merupakan penyempurnaan dan studi gaya kepemimpinan 

sebelumnya. Menurut Heresy dalam Arifin(003:126), pada teori 

situasional, walupun seluruhnya variabel situasional (yaitu manajer, 

bawahan , atasan, ikatan kelompok organisasi, tuntutan kerja, dan 

waktu) yang terlibat, akan tetapi penekanan  tetap terletak pada 

hubungan antara pemimpin dan bawahannya. Para bawahan dalam 

situasi tertentu amat berperan, bukan karena eksistensinya sebagai 

penerima dan penolak pemimpin, lebih dan itu para bawahan sebagai 

kelompok sebenarnya menentukan otoritas pribadi apapun yang 

dimiliki pemimpin. 
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Menurut Arifin (2003:126) teori kepemimpinan situasional 

sangat menarik untuk diteliti karena tiga alasan, yaitu: 

a. Penggunaannya meluas 

b. Memiliki intuitif yang menarik 

c. Didukung oleh pengalaman didunia kenyataan. 

Pada intinya, teori kepemimpinan situasional menekan 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. Dimens, tingkat kematangan berkaitan degan 

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 spesfik. Pemimpin harus mengurangi 

perilaku tugas mereka dan meningkatkan perilaku hubungan sampai 

individu atau kelompok mencapai taraf kematangan yang moderat. 
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Apabila bawahan mulai pindah taraf  kematangan diatas rata-rata. Hal 

itu akan menjadi sesuai bagi pemimpin untuk mengurangi tidak hanya 

perikalu tugas, tetapi juga perilaku hubungan. Hal itu disebabkan 

karena bawahan tersebut hanya matang dalam melaksanakan tugas, 

tetapi juga matang secara psikologis. 

Bawahan dapat memberikan penguatan pada diri mereka, maka 

dengan sosioemosional yang besar dan pemimpin kurang diperlukan 

lagi. Pada taraf kematangan tersebut bawahan menghendaki 

peningkatan delegasi wewenang pemimpin sebagai indikasi, 

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 

kematangan bawahan terentang pada suatu kontinum dari 

ketidakmatangan sampai pada taraf kematangan (immaturity-

maturity). Semakin dewasa bawahan, semakin matang seseorang 

melakukan tugas dan melaksanakan hubungan, demikian pula 

sebaliknya. 

Sedangkan menurut Toha (1992:310) kepemimpinan situasional 

didasarkan pada saling berhubungannya di antara hal-hal berikut ini, 

yaitu 

a. Jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan  

b. Jumlah dukungan sosiocmosional yang diberikan oleh pemimpin  
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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 atau 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 

dikerjakan, dimana melakukan hal tersebut, bagaimana 

melakukannya dan melakukan pengawasan secara ketat kepada 

pengikutnya. 

b. Perilaku mendukung adalah sejauh mana seseorang pemimpin 

melibatkan diri dalam komunikasi dua arah, misalnya mendengar , 

menyediakan dukungan dan dorongan, memudahkan interaksi dan 

melibatkan para pengikut dalam pengambilan keputusan. 

Menurut arifin (2003:128) didalam kotak segi empat yang 

menggambarkan kwardan kepemimpinan situasional, perilaku tugas 

digambarkan dengan garis mendatar, sedang perilaku hubungan 

digambarkan dengan garis tegak. Dengan empat buah segi empat 

yang dibentuk dan dua garis tersebut akan dapat terlihat empat gaya 
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kepemimpinan perilaku pemimpin. Untuk lebih jelasnya tentang 

model terori kepemimpinan situasional,disajikan pada gambar 

berikut: 

Gambar 2.1 

Model kepemimpinan situasional 

 

 

 

 

Sumber : Arifin (2003: 128) 

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, dapat dilihat titik potong terjadi 

dalam kwadaran tugas tinggi dan hubungan rendah. Oleh karena itu 

hedaknnya pemimpin yang bekerja dengan karyawan yang 

mendemonstrasikan kematangan rendah harus memakai gaya 

kepemimpinan yang banyak mengarahkan kepada bawahan. 

Menurut Toha (1992:315) kematangan (maturity) dalam 

situasional dapat dirumuskan sebagai suatu kemampuan dan kemauan 

dan oprang-orang yang mau bertanggung jawab dalam mengarahkan 

perilakunya sendiri. Kemampuan yang merupakan salah satu unsur 

dalam kematangan, berkaitan dengan pengetahuan atau ketrampilan 

yang dapat diperoleh dengan pendidikan, latihan atau pengalaman. 

Adapun kemauan merupakan unsur yang lain dari kematangan bertali 

dengan keyakinan diri dan motivasi seseorang. 

Hubungan tinggi dan tugas 

rendah (partisipasi) 

Tugas tinggi hubungan 

tinggi (konsultasi) 

Hubungan rendah dan 

tugas rendah (delegasi) 

Tugas tinggi dan hubungan 

rendah (instruksi) 

Perilaku 

Hubungan 

Tinggi 

Rendah 
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Gaya kepemimpinan merupakan norma yang digunakan sewaktu 

mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Menurut Toha 

(1992:313) pada hakekatnya perilaku dasar pemimpin yang mendapat 

tanggapan para pengikutnya, sewaktu pemimpin  tersebut melakukan 

proses pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, maka empat 

gaya kepemimpinan dasar situasional, dapat diaplikasikan dengan 

suatu proses pengambilan keputusan tersebut. Gaya kepemimpinan 

dalam pembuatan keputusan disajikan pada gambar 2.2 berikut: 

Gambar 2.2 

Empat gaya kepemimpinann dalam pengembalian keputusan 

 

Partisipasi (G3) Konsultasi (G2) 

Delegasi (G4) Instruksi (G1) 

Sumber : Toha (1992:3 14) 

Perilaku pemimpin yang tinggi pengarahan dan rendah 

dukungan (G1) dirujuk sebagai intruksi, karena gaya kepemimpinan 

ini dicirikan dengan komunikasi satu arah. Pemimpin memberikan 

batasan peran pengikutnya dan memberi mereka tentang apa, 

bagaimana, bilamana, dan dimana dilakukan oleh pemimpin. 

Pemecahan masalah dan keputusan diumumkan dan pelaksanaannya 

diawasi secara ketat oleh pemimpin. 

Perilaku pemimpin yang tinggi pengarahan dan tinggi 

dukungam (G2) dirujuk sebagai konsultasi, karena dalam 

menggunakan gaya ini, pemimpin masih banyak memberikan 

pengarahan dan masih membuat hampir sama dengan keputusan, 
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tetapi hal ini diikuti dengan menimgkatkan banyak komunikasi dua 

arah dan perilaku mendukung, dengan berusaha mendengar perasaan 

pengikut tentang keputusan yang dibuat, serta ide-ide dan saran-saran 

mereka. Meskipun dukungan ditingkatkan, pengendalian (control) 

atas pengambilan keputusan tetap pada pemimpin. 

Perilaku pemimpin yang tinggi dukungan dan rendah 

pengarahan (G3) dirujukan sebagai partisipasi, karena posisi control 

atas pemecahan masalah dan pembuat keputusan dipegang secara 

bergantian. Dengan penggunaan gaya kepemimpinan 3 ini, pemimpin 

dan pengikut saling tukar menukar ide dalam  pemecahan masalah-

masalah dan pembuatan keputusan, komunikasi dua arah ditingkatkan 

dan peranan pemimpin adalah secara aktif mendengar. Tanggung 

jawab pemecahan masalah-masalah dan pembuatan keputusan 

sebagian besar berada pada pihak pengikut memiliki kemampuan 

untuk melaksanakan tugas. 

Perilaku pemimpin yang rendah dukungan dan redah 

pengerahan (G4) dirujuk sebagai delegasi, karena pemimpin 

mendiskusikan masalah bersama-sama dengan bawahan, sehingga 

tercapai kesepakatan mengenai definisi masalah yang kemudian 

proses pembuatan didelegasikan secara keseluruhan kepada bawahan. 

Bawahan memiliki control untuk memutuskan tetang bagaimana cara 

pelaksanaan tugas. Pemimpin memberikan kesempatan yang luas bagi 

bawahan untuk melaksanakan pertunjukkan mereka sendiri karena 
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mereka sendiri karena mereka memiliki kemampuan dan keyakinan 

untuk memikul tanggung jawab dalam pengarahan perilaku mereka 

sendiri. 

 

Adapun bagan gaya kepemimpinan Paul Hersey dan Blanchard dapat 

dilihat pada gambar 2.3. 

Gambar 2.3 

Bagan Paul Hersey dan Blanchard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 di atas berusaha menggambarkan hubungan antara tingkat 

kematangan para karyawan atau bawahan dengan gaya kepemimpinan yang 

sesuai untuk diterapkan ketika para bawahan bergerak dari kematangan mulai 

dari M1 sampai dengan M4. 

 Orientasi pemimpin yang tinggi pengarahan dan rendah dukungan (G1) 

dirujuk sebagai instruksi, gaya seperti ini digunakan pada saat tingkat 

kematangan bawahan pada tingkat (M1) atau sangat rendah. TINGKAT  KEMATANGAN 
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Gambar 2.3 di atas berusaha menggambarkan hubungan antara tingkat 

kematangan para karyawan atau bawahan dengan gaya kepemimpinan yang 

sesuai untuk diterapkan ketika para bawahan bergerak dari kematangan mulai 

dari M1 sampai dengan M4. 

 Orientasi pemimpin yang tinggi pengarahan dan rendah dukungan (G1) 

dirujuk sebagai instruksi, gaya seperti ini digunakan pada saat tingkat 

kematangan bawahan pada tingkat (M1) atau sangat rendah. 

 Orientasi pemimpin yang tinggi pengarahan dan rendah dukungan (G1) 

dirujuk sebagai konsultasi, gaya seperti ini digunakan pada saat tingkat 

kematangan bawahan pada tingkat (M2) atau rendah. 

 Orientasi pemimpin yang tinggi pengarahan dan rendah dukungan (G1) 

dirujuk sebagai partisipasi, gaya seperti ini digunakan pada saat tingkat 

kematangan bawahan pada tingkat (M3) atau tinggi. 

 Orientasi pemimpin yang tinggi pengarahan dan rendah dukungan (G1) 

dirujuk sebagai delegasi, gaya seperti ini digunakan pada saat tingkat 

kematangan bawahan pada tingkat (M4) atau sangat tinggi. 

 

2.2.4 Pengertian kinerja 

Menurut Mangkunegara (2007) bahwa ”Kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya”.  Selanjutnya Rivai (2005) menyatakan bahwa ”Kinerja adalah 

hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam 

suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung  jawab  masing-
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masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral atau etika”. 

Pengertian kinerja lainnya dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak 

(2005) yang mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas 

pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian 

hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja 

adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan 

kelompok kerja di perusahaan tersebut. Dessler (2009) berpendapat : 

Kinerja (prestasi kerja) karyawan adalah prestasi aktual karyawan 

dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan. Prestasi 

kerja yang diharapkan adalah prestasi standar yang disusun sebagai acuan 

sehingga dapat melihat kinerja karyawan sesuai dengan posisinya 

dibandingkan dengan standar yang dibuat.Selain itu dapat juga dilihat 

kinerja dari karyawan tersebut terhadap karyawan lainnya. 

 

2.2.5 Tujuan Penilaian Kinerja  

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan 

prestasi organisasi melalui peningkatan prestasi dari sumber daya manusia 

organisasi. Menurut Sunyoto dalam Mangkunegara (2007),  secara lebih 

spesifik, tujuan dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut :  

a. Meningkatkan saling pengertian antara pegawai tentang persyaratan 

prestasi.  
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b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang pegawai, sehingga 

mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-

kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.  

c. Memberikan peluang kepada pegawai untuk mendiskusikan 

keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap 

karir atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.  

d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, 

sehingga pegawai termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan 

potensinya.  

e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai 

dengan kebutuhan pelatihan, khususnya rencana pendidikan dan 

pelatihan, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-

hal yang perlu diubah. 

 

2.2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2001 : 82) 

faktor-faktor yang memengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu:  

1. Kemampuan mereka 

2. Motivasi 

3. Dukungan yang diterima 

4. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan 

5. Hubungan mereka dengan organisasi 
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Berdasarkaan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) 

individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang 

diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh 

dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi.  

Menurut Mangkunegara (2000) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kinerja antara lain :  

1. Faktor kemampuan Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai 

terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita 

(pendidikan). Oleh karena itu pegawai perlu dtempatkan pada 

pekerjaan yang sesuai dengan keahlihannya 

2. Faktor motivasi Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang 

pegawai dalam menghadapi situasi (situasion) kerja. Motivasi 

merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk 

mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang 

mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara 

maksimal.  

 

David C. Mc Cleland (1997) seperti dikutip Mangkunegara (2001 : 

68), berpendapat bahwa “Ada hubungan yang positif antara motif 

berprestasi dengan pencapaian kerja”. Motif berprestasi dengan 

pencapaian kerja. Motif berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri 

seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik 
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baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat 

terpuji. 

Selanjutnya Mc. Clelland, mengemukakan 6 karakteristik dari 

seseorang yang memiliki motif yang tinggi yaitu :  

1. Memiliki tanggung jawab yang tinggi  

2. Berani mengambil risiko 

3. Memiliki tujuan yang realistis  

4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk 

merealisasi tujuan 

5. Memanfaatkan umpan balik yang kongkrit dalam seluruh kegiatan 

kerja yang dilakukan. 

6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogamkan.  

Menurut Gibson (1987) ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja :  

1. Faktor individu : kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, 

pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang.  

2. Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan 

kepuasan kerja  

3. Faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, 

kepemimpinan, sistem penghargaan (reward system) 
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2.2.7 Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja adalah suatu metode  dan proses penilaian dan 

pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja 

dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau 

tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Penilian kinerja merupakan cara yang 

paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. 

Menurut Dessler (2000) ada lima faktor dalam penilaian kinerja, yaitu:  

a. Prestasi pekerjaan, meliputi: akurasi, ketelitian, keterampilan, dan 

penerimaan keluaran. 

b. Kuantitas pekerjaan, meliputi: volume keluaran dan kontribusi. 

c. Kepemimpinan  yang  diperlukan, meliputi: membutuhkan  saran,  

arahan  atau perbaikan 

d. Kedisiplinan, meliputi:  kehadiran,  sanksi, warkat,  regulasi,  dapat  

dipercaya atau diandalkan dan ketepatan waktu   

e. Komunikasi, meliputi:  hubungan  antar  karyawan maupun  dengan  

pimpinan, media komunikasi. 

Kinerja  karyawan  pada  dasarnya  adalah  hasil  kerja  karyawan  

selama periode  tertentu.  Pemikiran  tersebut  dibandingkan  dengan  

target atau  sasaran  yang telah  disepakati  bersama.  Tentunya  dalam 

penilaian  tetap  mempertimbangkan berbagai keadaan dan perkembangan 

yang mempengaruhi kinerja tersebut. Hani Handoko  (2000) menyebutkan  

bahwa  penilaian  kinerja  terdiri  dari  3 kriteria, yaitu :  
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a. Penilaian  berdasarkan  hasil  yaitu  penilaian  yang  didasarkan  

adanya  target-target dan ukurannya spesifik serta dapat diukur.  

b. Penilaian  berdasarkan  perilaku  yaitu  penilaian  perilaku-perilaku  

yang berkaitan dengan pekerjaan. 

c. Penilaian  berdasarkan  judgement  yaitu  penilaian  yang  berdasarkan  

kualitas pekerjaan,  kuantitas  pekerjaan,  koordinasi,  pengetahuan  

pekerjaan  dan 

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran 

dan tujuan perusahaan dan juga untuk mengetahui posisi perusahaan dan 

tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila 

terjadi keterlambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki, 

sehingga sasaran atau tujuan tercapai. Hasil penilaian kinerja individu 

dapat dimanfaatkan untuk banyak penggunaan.Menurut Rachmawati 

(2008), manfaat dari penilian kinerja adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan Kinerja karyawan 

Dari hasil kerja atau pekerjaan karyawan, dapat diketahui masalah 

dan produktivitas pegawai dalam bekerja. Dengan demikian, pegawai 

dapat memperbaiki atau meningkatkan prestasi setelah mengetahui 

hasil atau umpan balik dari adanya evaluasi tersebut. 

b. Standar Kompensasi yang Layak  

Dari hasil evaluasi kinerja, manajer dapat mengetahui berapa gaji 

atau kompensasi yang layak yang harus diberikan pada karyawan. Hal 

ini penting karena evaluasi kinerja dapat membantu dalam 
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pengambilan keputusan manajer, apakah pemberian gaji, bonus, 

insentif, dan bentuk kompensasi lain sudah layak dan adil bagi 

karyawan.  

c. Penempatan Pegawai  

Pada periode tertentu, karyawan akam mengalami promosi, mutasi, 

transfer, dan demosi. Oleh karena itu, sebelum keputusan itu diambil, 

manajer dapat melihat hasil kinerja karyawan dalam sebuah  evaluasi 

yang sudah dilakukan sehingga dapat meminimalisasi  risiko kesalahan 

dalam penempatan karyawan. 

d. Pelatihan dan Pengembangan  

Hasil evaluasi dapat diketahui oleh manajer, di mana manajer 

melihat apakah program pelatihan dan pengembangan diperlukan atau 

tidak. Apabila hasil evaluasi menunjukkan banyak kekurangan, maka 

sudah saatnya diperlukan program pelatihan dan pengembangan, baik 

untuk karyawan yang baru maupun untuk karyawan yang senior. 

e. Jenjang Karier  

Dari hasil evaluasi kinerja, manajer dapat menyusun jalur karier 

karyawan sesuai dengan kinerja yang telah ditunjukkan karyawan. 

f. Penataan Staf  

Hasil kinerja yang baik atau buruk, mencerminkan bagaimana 

manajemen mengatur pembagian sumber daya manusia di dalam 

organisasi. 
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g. Minimnya data Informasi  

Informasi yang akurat sangat dibutuhkan organisasi untuk 

mengambil keputusan guna menempatkan karyawan, promosi, mutasi, 

demosi, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, jenjang karier 

pegawai, dan komponen-komponen lain dalam sistem informasi 

manajemen sumber daya manusia. Informasi ini begitu pentingnya 

sehingga mampu mengurangi kesalahan pengambilan keputusan yang 

tidak tepat. 

h. Kesalahan Desain Pekerjaan  

Adanya indikasi hasil evaluasi kinerja yang buruk merupakan 

tanda adanya kesalahan dalam deskripsi desain pekerjaan yang tidak 

atau kurang cocok pada karyawan. Untuk itu manajer perlu  

memikirkan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.  

i. Peluang Kerja yang Adil  

Peluang kerja yang sama dan adil bagi pegawai bisa didapat 

apabila manajer melihat hasil evaluasi dan mempertimbangkan 

kesempatan pekerjaan yang layak dan menantang bagi karyawan yang 

menunjukkan kinerja yang terbaik.  

j. Tantangan Eksternal  

Penilaian kinerja juga tergantung dari faktor lain, seperti 

kepentingan pribadi, kondisi finansial, kondisi kerja, keluarga, 

kesehatan pegawai, dan sebagainya. 

 



33 

 

 

2.2.8 Metode Penilaian Kinerja 

Terdapat beberapa metode dalam mengukur prestasi kerja, 

sebagaimana diungkapkan oleh Gomes (2003:137-145), yaitu : 

a. Metode Tradisional.  

Metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana untuk 

menilai prestasi kerja dan diterapkan secara tidak sistematis maupun 

sistematis. Yang termasuk kedalam metode tradisional adalah :rating 

scale, employee comparation, check list, free form essay, dan critical 

incident. 

1) Rating scale. Metode ini merupakan metode penilaian yang paling 

tua dan banyak digunakan, dimana penilaian yang dilakukan oleh 

atasan atau supervisor untuk mengukur karakteristik, misalnya 

mengenai inisitaif, ketergantungan, kematangan, dan kontribusinya 

terhadap tujuan kerjanya. 

2) Employee comparation. Metode ini merupakan metode penilaian 

yang dilakukan dengan cara membandingkan antara seorang 

pegawai dengan pegawai lainnya. Metode ini terdiri dari : (1) 

Alternation ranking : yaitu metode penilaian dengan cara 

mengurutkan peringkat (ranking) pegawai dimulai dari yang 

terendah sampai yang tertinggi berdasarkan kemampuan yang 

dimilikinya. (2) Paired comparation : yaitu metode penilaian 

dengan cara seorang pegawai dibandingkan dengan seluruh 

pegawai lainnya, sehingga terdapat berbagai alternatif keputusan 
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yang akan diambil. Metode ini dapat digunakan untuk jumlah 

pegawai yang relatif sedikit. (3) Porced comparation (grading) : 

metode ini sama dengan paired comparation, tetapi digunakan 

untuk jumlah pegawai yang relative banyak. 

3) Check list. Metode ini hanya memberikan masukan/informasi bagi 

penilaian yang dilakukan oleh bagian personalia. 

4) Freeform essay. Dengan metode ini seorang penilai diharuskan 

membuat karangan yang berkenaan dengan orang atau 

karyawan/pegawai yang sedang dinilainya. 

5) Critical incident Dengan metode ini penilai harus mencatat semua 

kejadian mengenai tingkah laku bawahannya sehari-hari yang 

kemudian dimasukan kedalam buku catatan khusus yang terdiri 

dari berbagai macam kategori tingkah laku bawahannya. Misalnya 

mengenai inisiatif, kerjasama, dan keselamatan. 

b. Metode Modern 

Metode ini merupakan perkembangan dari metode tradisional 

dalam menilai prestasi kerja. Yang termasuk kedalam metode modern 

ini adalah :assesment centre, Management By Objective (MBO=MBS), 

dan human asset accounting. 

1) Assessment centre. Metode ini biasanya dilakukan dengan 

pembentukan tim penilai khusus. Tim penilai khusus ini bisa dari 

luar, dari dalam, maupun kombinasi dari luar dan dari dalam. 
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2) Management by objective (MBO = MBS). Dalam metode ini 

pegawai langsung diikutsertakan dalam perumusan dan pemutusan 

persoalan dengan memperhatikan kemampuan bawahan dalam 

menentukan sasarannya masing-masing yang ditekankan pada 

pencapaian sasaran perusahaan. 

3) Human asset accounting. Dalam metode ini, faktor pekerja dinilai 

sebagai individu modal jangka panjang sehingga sumber tenaga 

kerja dinilai dengan cara membandingkan terhadap variabel-

variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan. 

 

2.2.9 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja  

Gaya Kepemimpinan merupakan suatu cara yang dimiliki oleh 

seseorang dalam mempengaruhi sekelompok orang atau bawahan untuk 

bekerja sama dan berdaya upaya dengan penuh semangat dan keyakinan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu 

organisasi baik sebagai keseluruhan maupun berbagai kelompok dalam 

suatu organisasi tertentu, sangat tergantung pada efektivitas kepemimpinan 

yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa 

mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi memainkan 

peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut 

dalam menyelenggarakan berbagai kegiatannya terutama terlihat dalam 

kinerja para karyawan (Siagian, 1999).  

Pemimpin yang terdapat pada organisasi harus memiliki kelebihan-

kelebihan dibandingkan dengan bawahannya, yaitu pegawai yang terdapat 
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di organisasi yang bersangkutan, sehingga dapat menunjukkan kepada 

bawahannya untuk bergerak, bergiat, berdaya upaya yang tinggi untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi hanya 

mengerahkan seluruh pegawai saja tidak cukup, sehingga perlu adanya 

suatu dorongan agar para pegawainya mempunyai minat yang besar 

terhadap pekerjaanya. Atas dasar inilah selama perhatian pemimpin 

diarahkan kepada bawahannya, maka kinerja pegawainya akan tinggi. 

 

2.3 Kerangka pikir 

Kerangka pikir dapat digunakan untuk mempermudah alur pemikiran 

yang akan dilakukan dalam pembuatan skripsi, dalam penelitian ini untuk 

mengetahui gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan  pada perusahaan 

greenline99 Malang. Jika pemimpin mampu menerapkan gaya kepemimpinan 

yang tepat berdasarkan perilaku tugas dan perilaku hubungan maka hal ini 

akan diikuti Prestasi pekerjaan, kuantitas pekerjaan, kepemimpinan, 

kedisiplinan, komunikasi akan berjalan baik dan maksimal. Namun sebaliknya 

jika gaya kepemimpinan tidak mampu diterapkan dengan tepat maka hasil 

kinerja juga tidak baik atau kurang maksimal. 
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Gambar 2.3 

Gaya Kepemimpinan dan Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

masalah yang diajukan dan jawaban ini masih akan diuji kebenarannya. 

Diduga gaya kepemimpinan yang terdiri dari perilku tugas dan perilaku 

hubungan berpengaruh terhadap kinerja karyawan perusahaan advertising 

Greenline99 di Kota Malang. 

 

Gaya Kepemimpinan Situasional (X) 

1. Kepemimpinan Perlaku Tugas (X1) 

a. Memberikan intruksi 

b. Menjelaskan Keputusan 

c. Memberi Dorongan 

d. Pengendalian 

e. Menetapkan batas waktu 

penyelesaian 

2. Kepemimpinan Perilaku Hubungan(X2) 

a. Memperkerjakan  pekerjaan secara 

seksama 

b. Memperhatikan setiap keluhan 

c. Melibatkan karyawan dalam diskusi 

penyelesaian pekerjaan  

d. Mendelegasikan tanggung jawab 

e. Menjaga hubungan baik dengan 

karyawan 

 

Kinerja (Y) 

 

a. Prestasi 

pekerjaan 

b. Kuantitas 

pekerjaan 

c. Kepemimpinan 

d. Kedisiplinan 

e. Komunikasi 

 


