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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Reni Sujiwati (2005) dengan Judul Pengaruh 

gaya Kepemimpinan terhadap Kepuasan Guru pada SMKN I Probolinggo. 

Dalam penelitian tersebut dapat dihasilkan, dari hasil analisis rentang skala 

terikat bahwa empat variabel dari tiga variabel diantaranya partisipating, 

telling, delegating, dan selling jika dikategorikan sangat sering dengan skor 

antara 195-239 satu variabel yakni selling dikaterogikan sering dengan skor 

antara 150-194. pada hasil penelitian yang diketahui bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja guru di SMKN I 

Probolinggo. Hubungan tersebut diperkuat dengan pengujian pada Uji F 

hitung sebesar 29,510 dan F tabel dimana F hitung sebesar 2,27 demikian 

dapat dikatakan bahwa secara stimulan gaya kepemimpinan berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja guru. Melalui uji t hitung untuk variabel participating 

X3 > t tabel dimana t hitung sebesar 1,98 dan t hitung untuk variabel 

delegating X4 > t tabel dimana t hitung sebesar 2,044 dan tabel t sebesar 1,98 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial gaya 

kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan guru di SMKN I. Paling 

dominan dipengaruhi oleh variabel gaya kepemimpinan Participating sebesar 

1,609. 
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Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

dengan Penelitian Saat Ini 

Judul Penelitian Variabel Alat Analisis 

Penelitian terdahulu: 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan terhadap 

Kepuasan kerja guru 

(Studi Pada SMKN I 

Probolinggo). 

 Reni Sujiwati  

(2005) 

Variabel bebas X : 

Teori Hersey Balancrad 

X1 : Telling. 

X2 : Selling. 

X3 : Participating. 

X4: Delegating. 

 

Variabel terikat Y: 

Kepuasan kerja guru. 

·Regresi berganda. 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian sekarang: 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Terhadap 

Kinerja Pegawai pada 

Kantor Kecamatan Laren 

Lamongan. 

Wahyudin 

 (2013) 

Variabel bebas X : 

Teori Hersey Balancrad. 

X1: Gaya kepemimpinan. 

X2: Kematangan 

bawahan. 

 

Variabel terikat Y: 

Kinerja pegawai. 

 ·Rentang skala 

·Regresi linier           

berganda. 

· Uji F 

 

 

 Dari perbandingan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang dapat dilihat dari: pertama, judul yang digunakan mempunyai 

perbedaan pada Variabel Y, dimana pada penelitian terdahulu memakai 

kepuasan kerja guru sedangkan penelitian sekarang pada kinerja pegawai. 

Selain itu pada variabel X sama- sama mengunakan Teori Hersey Balancard. 

Untuk metode analisis yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan 

regresi berganda dengan menggunakan Variabel X1: Telling, X2: Selling, X3: 

Participating, X4: Delegating. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan 
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Rentang skala, Regresi linier berganda, Uji F variabel. X1: Gaya 

kepemimpinan, X2: Kematangan bawahan. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kepemimpinan 

Kegagalan dan keberhasilan suatu organisasi maupun perusahaan 

ditentukan oleh kepemimpinan di dalam perusahaan tersebut. Dimana 

kepemimpinan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

keberhasilan organisasi dalam menghadapi suatu tantangan. Sehingga 

kepemimpinan merupakan salah satu kunci utama dalam perkembangan 

suatu perusahaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kepemimpinan 

berasal dari kata pimpin yang artinya dibimbing, dituntun. Secara 

etimologis, Pemimpin adalah orang yang berada di depan sebagai 

penunjuk kebaikan dan pembimbing ke arah keselamatan bagi 

pengikutnya. Kepemimpinan merupakan pangkal utama dan pertama 

penyebab dari pada kegiatan, proses atau kesediaan untuk merubah 

pandangan atau sikap (mental, fisik) dari pada kelompok orang- orang, 

baik dalam hubungan organisasi formal maupun informal. 

Menurut Stephen P.Robbin dalam bukunya Fahmi (2011:14) 

kepemimpinan merupakan kemampuan menggerakkan atau memotivasi 

anggota organisasi agar secara serentak melaksanakan kegiatan yang sama 

dan terarah pada pencapaian tujuannya. Tujuan itu mungkin saja sesuatu 

yang dirumuskan dan disepakati bersama, tetapi tidak mustahil pula 
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merupakan kehendak pemimpin yang terintegrasi atau bersifat implisit 

didalamnya. Hal ini merupakan faktor manusiawi yang mengikat sebagai 

suatu kelompok bersama dan memotivasi mereka dalam pencapaian 

tujuan. 

Menurut Stoner dalam Handoko (2003:294) kepemimpinan manajerial 

dapat didefinisikan sebagai salah satu proses pengarahan dam pemberian 

pengaruh pada kegiatan- kegiatan dari sekelompok anggota yang saling 

berhubungan tugasnya. Ada tiga arti penting dalam definisi tersebut : 

Pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain (bawahan atau 

pengikut). Dimana ketersediaan mereka untuk menerima pengarahan dari 

seorang pemimpin, para anggota kelompok membantu menentukan 

kedudukan pemimpin dan membuat proses kepemimpinan dapat berjalan. 

Tanpa adanya suatu dorongan dari bawahan, semua kualitas 

kepemimpinan seseorang akan menjadai tidak relevan. Dimana semua 

pengarahan yang telah diberikan oleh pemimpin harus diterima serta 

mampu dijalankan dengan baik oleh bawahan, sehingga proses pada 

pencapaian suatu perencanaan dalam berjalan dengan efektif.  

Kedua, kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang 

tidak seimbang diantara para pemimpin dan anggota kelompok. Pemimpin 

mempunyai suatu wewenang untuk mengarahkan berbagai kegiatan para 

anggota kelompok, akan tetapi para anggota kelompok tidak dapat 

mengarahkan kegiatan- kegiatan pemimpin secara langsung, meskipun 

juga dapat melalui sejumlah cara secara tidak langsung.  
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Ketiga, selain dapat memberikan pengarahan kepada para bawahan atau 

pengikut, pemimpin juga mampu mempengaruhi. Pemimpin tidak hanya 

dapat memberikan pengarahan maupun perintah terhadap bawahan akan 

tetapi pemimpin juga mempunyai wewenang untuk mempengaruhi 

bawahan atau pengikut. Ada banyak definisi kepemimpinan yang 

dikemukakan oleh pakar menurut sudut pandang masing-masing. 

Banyaknya definisi kepemimpinan hampir sama jumlahnya dengan 

mereka yang mendefinisikannya, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa 

ada kesamaan di dalam definisi tersebut. 

Atas dasar pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

adalah suatu suatu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan 

mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia 

bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Sedangkan 

Sedarmayanti (2007:249) adalah : 

a. Leadhership is activity of influencing people to strive willingly for 

mutual objectives(kepemimpinan adalah keseluruhan kegiatan atau 

aktivitas untuk mempengaruhi kemampuan orang lain untuk mencapai 

tujuanbersama). 

b. Leader is the exercecies of authority and the making of decisions 

(kepemimpinan adalah aktifitas pemegang kewenangan dan pengambil 

keputusan). 
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c. Kepemimpinan merupakan inti manajemen karena kepemimpinan 

adalah motor penggerak bagi sumber daya manusia dan sumber daya 

alam lainya. 

d. Leadhership is Process of influencing group activities toward goal 

setting and goal achivement (kepemimpinan adalah salah satu proses 

mempengaruhi aktivitas kelompok dalam upaya perumusan dan 

pencapaian tujuan). 

 

2. Pentingnya Gaya Kepemimpinan dalam Organisasi 

Adanya pemimpin dan efektifitas kepemimpinan itu sangat penting 

dalam organisasi, dimana pentingnya pemimpin dan kepemimpinan yang 

baik itu dapat diukur sebagai berikut: (Mohyi 2005:162). 

a. Sebagai pengatur, pengarah organisasi untuk mencapai tujuan. 

b. Penanggung jawab dam pembuat kebijakan- kebijakan organisasi. 

c. Pemersatu dan memotivasi para bawahannya dalam melaksanakan  

aktifitas organisasi. 

d. Pelapor dalam menjalankan aktifitas manajemen, yaitu perencanaan,  

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan pengelolah sumber  

daya yang ada. 

e. Sebagai pelapor memajukan organisasi. 

3. Gaya Kepemimpinan 

Pandangan kedua tentang perlikau kepemimpinan memusatkan 

pada gaya pemimpin dalam hubungan dengan bawahan . Para peneliti 
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mengidentifikasikan tentang dua gaya kepemimpinan Handoko (2003:299) 

yaitu gaya orientasi terhadap tugas, dan gaya orientasi terhadap pegawai. 

Manajer berorientasi tugas mengarahkan dan mengawasi bawahan secara 

tertutup untuk menjamin bahwa tugas dilakukan sesuai dengan yang 

diinginkan. Manajer seperti ini lebih mengutamakan pelaksanaan 

pekerjaan dari pada pertumbuhan dan perkembangan pegawai. 

Manajer terhadap bawahan yang berorientasi pada pegawai 

mencoba untuk lebih memotivasi kinerja pegawai dibanding mengawasi 

mereka. Mereka memberi motivasi atau dorongan kepada bawahan untuk 

melaksanakan tugas dan serta ikut berpartisipasi pada pengambilan 

keputusan pada perusahaan, menciptakan suasana persahabatan serta 

hubungan- hubungan saling mempercayai dan menghormati dengan para 

anggota kelompok. 

Gaya kepemimpinan adalah pola- pola perilaku konsisten yang 

mereka terapkan dalam bekerja dengan melalui orang lain (Dharma: 150). 

Gaya kepemimpinan dapat dikategorikan sebagai berikut : 

a. Orientasi pekerjaan. 

b. Orientasi kekompakan. 

Dari dua kepemimpinan di atas berkembang gaya kepemimpinan yang 

lain, seperti : 

1) Gaya kekompakan tinggi, kerja rendah. 

2) Gaya kerja tinggi, kekompakan rendah. 

3) Gaya kekompakan tinggi, kerja tinggi. 
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4) Gaya kerja rendah, kekompakan rendah. 

Gaya kepemimpinan menurut hasibuan (2002:17), yaitu: 

(a) Gaya kepemimpinan Otoriter. 

Jika kekuasaan atau wewenang, sebagaian besar mutlak milik 

pemimpin atau kalau pemimpin ini menganut system sentralisasi 

wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijakan hanya ditetapkan 

sendiri oleh pemimpin, bawahan tidak diikut sertakan untuk 

memberikan saran, ide dan pertimbangan dalam proses pengambilan 

keputusan. 

(b) Kepemimpinan Partisipatif. 

Kepemimpinan partisipatif adalah apabila dalam 

kepemimpinanya dilakukan dengan cara persuasive, menciptakan 

kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi 

bawahan agar merasa memiliki perusahaan. 

(c) Kepemimpinan Delegatif. 

Apabila seorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada 

bawahan dengan agak lengkap. Dengan demikian bawahan dapat 

mengambil keputusan dan kebijakan dengan bebas atau leluasa 

dalam melaksanakan pekerjaan. Pemimpin tidak perduli cara 

bawahan mengambil keputusan dan mengerjakan pekerjaanya, 

sepenuhnya diserahkan kepada bawahan. 
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4. Teori Kepemimpinan 

Berbagai teori kepemimpinan menurut Sedarmayanti (2007:250) 

a. Hellriegel dan Scolum dalam bukunya management menyebutkan 

bahwa teori kepemimpinan itu dapat dibedakan menjadi tiga golongan 

yaitu : 

1) Teori ciri atau sifat. 

Ciri yang dimiliki seorang pemimpin akan membedakannya dari 

pemimpin lain atau orang yang bukan pemimpin. 

2) Teori tingkah laku. 

Pemimpin dapat dibedakan dari tingkah laku yang dimilikinya 

dalam melaksanakan tugas yang diembannya. 

3) Teori Kontingensi (situasional). 

Teori ini terdapat beberapa parameter yang dapat mempengaruhi 

keefektifan seorang pemimpin, serta situasi sosial dan ekonomi dari 

lingkungan dimana pemimpin berada. 

4) S.P. Siagian dalam bukunya filsafat administrasi mengutarakan 

tentang berbagai teori  kepemimpinan yang dibagi menjadi tiga 

bagian : 

(a) Teori Genetis: kepemimpinan, dibawa sejak lahir di dunia. 

(b) Teori Sosial: seorang pemimpin akan dapat menjadi pemimpin  

      karena diciptakan oleh masyarakat. 

(c) Teori Ekologis: calon pemimpin sedikit banyak telah  

 membawabakat sejak lahir, akantetapi bakat saja balum cukup  
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untuk disajikan sebagai modal memimpin, karena itu bakat harus 

dilengkapi dengan pendidikan dan pengalaman hidup, sehinggaia 

berhasil menjadi seorang pemimpin. 

 Diantara ketiga teori kepemimpinan tersebut, teori yang di 

anggap paling mendekati kebenaran dan mempunyai pengikut 

yang banyak dalam situasi sekarang adalah Teori Ekologis. 

 Kepemimpinan pada umumnya berusaha untuk 

memberikan penjelasan dan interprestasi mengenai pemimpin dan 

kepemimpinanya. Menurut Dharma (1984:25) studi masalah 

kepemimpinan biasanya merujuk pada perkembangan pemikiran 

yang dapat diklarifikasikan ke dalam tiga teori kepemimpinan. 

(1) Teori Gaya 

 Pemahaman sekitar masalah kepemimpinan selanjutnya  

dikembangkan dengan mengkombinasikan tujuan sosiologi  

dengan pendekatan psikologi yang kemudian melahirkan teori 

gaya. Asumsi dasar teori ini terletak pada anggapan bahwa 

pegawai akan bekerja lebih keras jika pemimpin menerapkan 

gaya tertentu. Teori ini terutama mneyadari bahwa dalam 

kepemimpinan terlibat hubungan interpersonal antara 

pemimpin dengan bawahanya. Oleh karena itu, unsur yang 

paling kritis menurut teori ini adalah perilaku pemimpin 

terhadap pegawai. 
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(2) Teori Karakteristik Personalitas. 

Teori karakterisik personalitas bertitik tolak dari asumsi 

dasar bahwa individu lebih penting dari pada asumsi. Dengan 

demikian faktor lingkungan tidak turut diperitungkan dalam 

menetukan efektifitas kepemimpinan. Teori ini lebih 

menekankan pada karakteristik personalitas yang secara 

khusus terdapat pada pemimpin- pemimpin yang berhasil. 

Karakteristik personalitas itu antara lain meliputi umur, 

kedewasaan, kemampuan, bentuk fisik, pendidikan, karismatik, 

dan sabagainya. 

(3) Teori Kontingensi. 

Kritik terhadapa gaya selanjutnya adalah menghasilkan apa 

yang disebut dengan teori kontingensi. Teori ini 

memperhitungkan variabel lain yang lebih spesifik terlibat 

dalam situasi kepemimpinan, terutama pada variabel tugas 

tertentu atau pekerjaan kelompok dan posisi pemimpin dalam 

kelompok. Teori kontingensi mengidentifikasi tiga faktor 

situasional yang menentukan sesuai tidaknya penerapan gaya 

kepemimpinan, faktor- faktor itu adalah : 

(1) Hubungan antara pemimpin dan bawahan. 

(2) Struktur tugas. 

(3) Kekuatan posisi. 
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5. Teori Gaya Kepemimpinan Hersey dan Blanchard.  

   Sebelum dijelaskan mengenai gaya kepemimpinan situasional, maka 

perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian gayakekpemimpinan. 

Menurut (Thoha 2001:49) gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku 

yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba 

mempengaruhi perilaku orang lain.  

Teori kepemimpinan situasional merupakan teori kemungkinan 

yang memusatkan perhatian pada kesiapan para pengikut. Kepemimpinan 

yang berhasil dicapai dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat, 

tergantung pada tingkat kesiapan atau kedewasaan para pengikutnya. 

Pengikut dalam keefektifan kepemimpinan mencerminkan bahwa 

pengikutlah yang menerima baik menolak pemimpin. Sedangkan kesiapan 

merujuk pada sejauh mana seseorang mempunyai kemampuan dan 

kesediaan untuk menyelesaikan tugas tertentu.  

Kebutuhan untuk memahami kepemimpinan yang dipertautkan 

dengan situasi tertentu pada hakikatnya telah dikenal dari penelitian 

terdahulu seperti studi Universitas Ohio dan  Michigan. Kepemimpinan 

situasional Hersey dan Blanchard dalam Thoha (2001:63) adalah 

didasarkan pada saling berhubungannya diantara hal – hal berikut:  

a. Jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan pemimpin.  

b. Jumlah dukungan sosioemosional yang diberikan oleh pimpinan.  
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c. Tingkat kesiapan para pengikut.  

Terdapat dua hal yang diulakukan oleh pimpinan terhadap 

bawahannya dalam kepemimpinan situasionakl ini, yaitu perilaku 

mengarahkan dan perilaku mendukung. Perilaku mengarahkan dapat 

dirumuskan sebagai sejauh mana seorang; pemimpin melibatkan dalam 

komunikasi satu arah. 

6. Kepemimpinan Situasional 

Kepemimpinan situasional adalah suatu kepemimpinan yang di 

dasarkan pada hubugan saling mempengaruhi antara: 

a. Tingkat bimbingan dan arahan yang diberikan pemimpin (perilaku 

tugas). 

b. Tingkat dukungan sosioemosional yang disajikan pemimpin (perilaku 

hubungan). 

c. Tingkat kesiapan yang diperlibatkan bawahan dalam melaksanakan 

tugas, fungsi atau tujuan tertentu (kematangan bawahan) 

(edymartin.wordpress.com, 19 Oktober 2007). 

Untuk memahami lebih mendalam tentang kepemimpinan 

situasional, perlu mempertemukan antara gaya kepemimpinan dengan 

kematangan pengikut karena pada saat kita berusaha mempengaruhi 

orang lain, tugas kita adalah: 

(a) Mendiagnosa tingkat kesiapan bawahan dalam tugas-tugas tertentu. 

(b) Menunjukan gaya kepemimpinan yang tepat untuk situasi tersebut. 
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7. Kematangan Para Pengikut  

 Menurut Rama hendrisetiyawan (2011:29) Kematangan (maturity) 

dalam kepemimpinan situasional dapat dirumuskan sebagai suatu 

kemampuan dan kemauan dari orang– orang untuk bertanggung jawab 

dalam mengarahkan perilakunya sendiri. Variabel– variabel kematangan 

ini hendaknya hanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan tugas– 

tugas yang spesifik yang harus dilakukan. Dengan demikian seorang 

individu atau kelompok bukannya dikatakan tidak dewasa atau tidak 

matang dalam pengertian umum. Semua orang cederung menjadi lebih 

atau kurang dewasa dalam hubungannya dengan tugas yang spesifik, 

fungsi atau tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin lewat usahanya.  

Kemampuan yang merupakan salah satu unsur dalam kematangan, 

berkaitan dengan pengetahuan atau ketrampilan dalam yang dapat 

diperoleh dari pendidikan latihan, atau pengalaman. Adapun kemauan 

unsur yang lain dari kematangan yang bertalian dengan keyakinan diri dan 

motivasi seseorang.  

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 
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atau pekembangan yang relevan dari para pengikut. Hubungan ini 

dilukiskan dalam gambar 2.1 berikut: 

Gambar 2.1 

Model kepemimpinan situasional Heersey dan Blanchard 

Tinggi  

 

 

 

   

 

 Rendah Perilaku Mengarahkan Tinggi 

Mampu dan 

mau atau 

percaya diri 

Mampu tapi 

tidak mau atau 

Ragu 

Tidak 

mampu 

tapi mau atau 

percaya diri 

Tidak mampu 

dan tidak mau 

atau ragu 

R4 

 

R3 R2 R1 

          S = Gaya Kepemimpinan 

          R = Kedewasaan Pengikut 

Sumber: Kepemimpinan dalam Manajemen Thoha Miftah     

(2007 : 70). 

S3 

Tinggi hubungan dan    

perilaku tugas 

 

 

S2 

Tinggi tugas dan  

tinggi hubungan 

 

S4 

 

Rendah hubungan  

dan rendah tugas 

 

S1 

 

Tinggi tugas dan 

 rendah hubungan 
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Ada hubungan yang jelas antara level kematangan orang- orang 

atau kelompok dengan jenis sumber kuasa yang memiliki kemungkinan 

paling tinggi untuk menimbulkan kepatuhan kepada orang- orang tersebut. 

Kepemimpinan situasional memandang kematangan sebagai kemampuan 

dan kemauan orang- orang atau kelompok untuk memikul tanggung jawab 

mengarahkan perilaku mereka sendiri dalam situasi tertentu. Maka, perlu 

ditekankan kembali bahwa kematangan merupakan konsep yang berkaitan 

dengan tugas tertentu dan bergantung pada hal- hal yang ingin dicapai 

pemimpin. 

  Seorang pemimpin harus memahami kematangan bawahanya 

 sehingga dia tidak akan salah dalam menerapkan gaya kepemimpinan. 

 Tingkat kepemimpinan yang di maksud adalah sebagai berikut : 

1. Gaya kepemimpinan intruksi (telling- directing) 

Kepemimpinan direktif adalah untuk pengikut yang rendah 

kematangannya. Orang yang tidak mampu dan tidak mau (R1) 

memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu adalah tidak 

komponen atau tidak memiliki keyakinan, dengan demikian gaya 

pengarahan memberikan pengarahan (S1) yang jelas dan spesifik. 

2. Gaya kepemimpinan konsultasi (Selling- Coaching)  

Kepemimpinan konsultasi untuk ditingkat kematangan rendah ke 

sedang. Orang yang tidak mampu tapi berkeinginan (R2) untuk 

mengikuti tanggung jawab dan memiliki keyakinan tetapi kurang 

memiliki keterampilan. Dengan demikian gaya konsultasi (S2) yang 
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memberikan perilaku dukungan untuk memperkuat kemauan dan 

antusias, tampaknya merupakan gaya yang sesuai dipergunakan bagi 

individu pada tingkat kematangan seperti ini. Gaya kepemimpinan ini 

disebut sebagai konsultasi karena hampir seluruh pengarahan masih 

dilakukan oleh pemimpin namun melalui dua arah dan penjelasan 

pemimpin melibatkan pengikut mencari saran dan jawaban atas 

pertanyaan- pertanyaan. Komunikasi ini membantu mempertahankan 

tingkat motivasi pengikut, untuk kontrol dan pembuat keputusan tetap 

ada pada pemimpin. 

3. Gaya Kepemimpinan Partisipasi (Participating-Supporting) 

Gaya kepemimpinan partisipasi adalah bagi bawahan dengan tingkat 

kematangan dari sedang ke tinggi. Orang- orang pada tingkat 

perkembangan ini memiliki kemampuan tetapi tidak berkeinginan (R3) 

untuk melakukan suatu tugas yang diberikan. Ketidak inginan mereka 

itu sering disebabkan oleh kurangnya keyakinan. Gaya mendukung , 

tanpa mengarahkan, partisipatif (S3) mempunyai tingkat keberhasilan 

tinggi untuk di terapkan bagi individu dengan tingkat kematangan 

seperti ini. Pemimpin atau pengikut saling menukar ide dalam 

pembuatan keputusan. 

4. Gaya kepemimpinan Delegasi (Delegating) 

Gaya kepemimpinan delegasi adalah bagi bawahan dengan tingkat 

kematangan yang tinggi. Orang- orang dengan tingkat kematangan 

seperti ini adalah mampu dan mau (R4).Dengan demikian delegasi 
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yang berprofil rendah (S4) yang sedikit memberikan sedikit 

pengarahan dan sedikit dukungan memiliki tingkat kemungkinan 

efektif yang paling tinggi dalam individu tingkat kematangan seperti 

ini. 

 Cara kita memimpin haruslaha di pengaruhi oleh kematangan 

orang yang menjadi pengikut kita supaya apa yang menjadi tenaga 

kepemimpinan yang kita terapkan mampu berjalan dengan efektif 

hingga mendapatkan suatu hasil yang optimal. Tidak banyak orang 

yang dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu pemimpin 

lebih banyak dilatih sehingga mampu mendapatkan suatu sosok 

pemimpin yang handal. 

 Pemimpin tidak akan pernah ada tanpa bawahan dan bawahan juga 

tidak akan juga tanpa pemimpin. Kedua hal tersebut adalah suatu 

komponen yang penting dalam organisasi dan kedua hal tersebut 

merupakan sinergi yang penting dalam pencapaian suatu organisasi 

untuk mencapai suatu tujuan. Hersey dan Blanchard mengungkapkan 

tentang kepemimpinan situasional yang sangat praktis untuk di 

terapkan oleh pemimpin apa saja. Tentu halnya masih banyak teori-

teori kepemimpinan yang harus dipelajari. Banyak orang tau kalau 

menjadi pemimpin tidaklah cukup hanya pintar dari segi kognitif saja 

akan tetapi harus matang secara emosional. Pemimin juga harus 

mampu mengenal bawahan. Dengan mengenal tipe bawahan 
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(kematangan dan kesediaan) maka seorang pemimpin akan dapat 

memakai gaya kepemimpinan yang sesuai. 

 

8. Komponen Gaya Kepemimpinan Situasional 

Faktor kunci dalam efektifitas kepemimpinan adalah penerapan 

gaya kepemimpinan yang sesuai. Ada dua skala berbeda, yaitu format 

pengharkatan manajer dan format anggota staf (manager’s reting and the 

staf member from). Kedua instrument kepemimpinan itu mengukur 

perilaku hubungan. Dalam instrumen gaya kepemimpinan sebelumnya, 

telah di uraikan masing- masing dari ke empat gaya kepemimpinan dasar. 

Pada tabel berikut dapat dilihat dimensi- dimensi perilaku tugas dan 

perilaku hubungan dan indikatornya serta uraian keempat perilaku 

pimpinan. 

Tabel 2.2 

Indikator Perilaku Pemimpin 

Dimensi Perilaku Tugas Dimensi Perilaku Tugas 

 

a. Penyusunan tujuan 

b. Pengorganisasian 

c. Menetapkan batas 

waktu 

d. Pengarahan 

e. Pengendalian 

Sejauh mana Pemimpin: 

a. Menetapkan tujuan yang perlu 

dicapai orang- orang. 

b. Mengorganisasikan situasi kerja 

bagi orang- orangnya. 

c. Menetapkan batas waktu bagi 

orang- orangnya. 

d. Memberikan arahan yang spesifik. 

e. Menetapkan dan mensyaratkan 

adanya laporan regular tentang 

pelaksanaan pekerjaan. 



31 
 

DimensiPerilaku 

Hubungan 

Indikator Perilaku Hubungan 

 

a. Memberikan dukungan 

b. Mengomunikasikan 

c. Memudahkan interaksi 

d. Aktif menyimak 

e. Memberikan balikan 

Sejauh mana Pemimpin: 

a. Memberikan dukungan dan 

dorongan. 

b. Melibatkan orang- orang dalam 

diskusi yang bersifat “memberi 

dan menerima “ tentang aktifitas 

kerja. 

c. Memudahkan interaksi di antara 

orang-orangnya. 

d. Berusaha mencari dan menyimak 

pendapat dan keseriausan orang-

orangnya. 

e. Memberikan balikan tentang 

prestasi orang- orangnya. 

        Sumber:  Sama dengan Thoha (2007 : 77) 

 

9. Kinerja Pegawai 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000:67) “Kinerja (prestasi 

kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya”. 

Sedangkan menurut Hasibuan (2002: 93) kinerja yaitu sebagai 

hasil kerja yang dicapai orang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan 

kesungguhan serta waktu. 
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Jadi kinerja dapat diartikan sebagai hasil pekerjaan atau kegiatan 

seorang pegawai secara kualitas dan kuantitas dalam suatu organisasi 

untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang 

diberikan kepadanya. 

 

10.  Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

  Dalam hal ini yang mempengaruhi kinerja dikaitkan dengan 

kepemimpinan, artinya kinerja dapat ditingkatkan melalui aspek 

kepemimpinan. Menurut Mangkunegara (2000:67) ada dua faktor yang 

mempengaruhi kinerja : 

a. Faktor Kemampuan 

 Secara psikologi, kemampuan karyawan terdiri dari kemampuan 

dalam hal kepintaran dan juga kemampuan dalam hal keahlian. Artinya 

pegawai yang memiliki keahlian diatas rata– rata dengan pendidikan 

sehari– hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang 

diharapkan. Oleh sebab itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan 

sesuai dengn keahliannya. 

b. Faktor Motivasi 

 Motivasi terbentuk dari sikap seorang karywan dalam menghadapi 

situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi pengerakkan diri pegawai 

yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (Mangkunegara, 

2000:67). 
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c. Faktor situasi 

 Situasi yang dapat berpengaruh terhadap tingkat prestasi kerja, 

misalnya: adanya kondisi ruangan yang tenang, iklim  suasana kerja 

yang baik, system kerja yang mendukung dan termasuk gaya 

kepemimpinan yang diterapkan tentunya akan mendorong terciptanya 

kerja yang baik. 

 

11. Pengukuran Kinerja Pegawai 

 Banyak cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pegawai, 

sebab kinerja pegawai yang umum untuk kebanyakan suatu pekerjaan. 

Kinerja dapat diukur melalui kualitas dari hasil, kuantitas dari hasil, 

ketepatan waktu dari hasil, kehadiran, kemampuan bekerja sama (Mathis- 

Jackson 2006: 378). Adapun ukuran- ukuran yang dipakai dalam 

penilaian kinerja seseorang sebagai berikut: 

a. Kualitas pekerjaan yaitu kualitas yang dapat dilihat dari ketepatan, 

keterampilan, ketelitian, pemahaman dan penguasaan tugas, 

kedisiplinan, sikap terhadap tugas, kemampuan dalam bekerja sendiri, 

tanggung jawab, kecakapan menggunakan peralatan kerja dan 

kemampuan memperbaiki peralatan kerja. 

b. Kuantitas kerja yaitu kemampuan menyelesaikan pekerjaan  yang 

ditugaskan termasuk menyelesaikan pekerjaan melebihi yang 

ditugaskan. 
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c. Ketepatan waktu kerja yaitu ketepatan waktu kerja dalam 

menyelesaikan tugas, ketepatan waktu dalam kehadiran, ketepatan 

waktu dalam istirahat. 

d. Kerja sama yaitu kemampuan bekerja sama dengan kelompok, 

kemampuan bekerja sama diluar kelompok, kemampuan menjalin 

komunikasi dengan atasan dan kemampuan memberi bimbingan dan 

penjelasan kapada pegawai lain. 

 

12. Langkah- Langkah Peningkatan Kinerja 

 Dalam rangka peningkatan kinerja, Mangkunegara (2005:22-23) 

mengemukakan langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui adanya kekurangan. 

Dalam kinerja dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu: 

1) Mengidentifinkasi masalah melalui data dan informasi yang 

dikumpulkan terus menerus mengenai fungsi bisnis. 

2) Mengidentifikasi masalah melalui pegawai. 

3) Memperhatikan masalah yang ada. 

b. Mengenai kekurangan dan tingkat keseriusan, yaitu: 

1) Mengidentifikasi masalah setepat mungkin. 

2) Menentukan tingkat keseriusan masalah. 

c. Mengidentifikasikan hal- hal yang mungkin menjadi 

Penyebab kekurangan, baik yang berhubungan dengan sistem maupun 

yang berhubungan dengan pegawai itu sendiri. 
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1) Mengembangkan rencana tindakan untuk menanggulangi  

penyebab kekurangan tersebut. 

2) Melakukan efaluasi apakah masalah tersebut sudah teratasi atau 

belum. 

3) Mulai dari awal apabila perlu. 

 

13. Ukuran- Ukuran Penilaian Kinerja  

 Penilaian yang baik harus dapat memberikan gambaran yang 

akurat tentang yang diukur. Artinya penilaian tersebut benar-benar 

menilai prestasi pekerjaan pegawai yang dinilai (Notoatmodjo, 1992:133-

134). Agar penilaian mencapai tujuan, maka perlu diperhatikan, yakni: 

a. Penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan (jobrelated). 

Artinya sistem penilaian atau benar- banar menilai perilaku atau kerja 

yang mendukung kegiatan organisasi dimana pegawai itu bekerja. 

b. Adanya standar pelaksanaan kerja (performance standards). Yaitu 

ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja. 

c. Praktis, sistem penilaian yang praktis dengan mudah dapat dipahami 

dan dimengerti baik oleh penilai atau pegawai. 

 

14. Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan dan Kinerja 

  Menurut Gitosudarmo (2000:127) “Kepemimpinan yang efektif 

dapat mendukung upaya peningkatan kinerja pegawai, dengan gaya 

kepemimpinan yang efektif pegawai akan meningkatkan kinerja dalam 
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melaksanakan tugasnya, namun jika gaya kepemimpinan dinilai kurang 

baik, maka akan berakibat kinerja pegawai akan menurun”. 

  Kepemimpinan memainkan sentral dalam usaha memahami 

perilaku perorangan, karena pemimpinlah yang biasanya memberikan 

pengarahan untuk mencapai tujuan, karena itu kapabilitas prediktif dari 

gaya kepemimpinan sangat bermanfaat untuk mempengaruhi kinerja. 

Robbins (2008:165). 

  Gaya kepemimpinan dalam penelitian ini merujuk pada teori 

Hersey dan Blanchard dalam bukunya thoha (2007:77) yaitu gaya 

kepemimpinan (berorientasi tugas) dan (berorientasi hubungan). Ketepatan 

penerapan model kepemimpinan sesuai dengan keinginan dan harapan 

pegawai tertentu berpengaruh terhadap kinerja pegawai itu sendiri yang 

diwujudkan dari adanya kualitas kerja, ketepatan waktu dan kerja sama. 

 

C. Kerangka Pikir 

Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang selalu terlihat pada 

aktivitas seorang pemimpin pada saat berupaya mempengaruhi aktivitas 

bawahannya. Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur kematangan 

bawahan adalah tingkat kemampuan, rasa tanggung jawab, pendidikan dan 

pengalaman. Gaya kepemimpinan itu sendiri akan berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai jika pegawai menilai gaya kepemimpinan tersebut cocok bagi 

pegawai itu sendiri. Sedangkan yang digunakan dalam mengukur kinerja 

pegawai adalah kualitas, ketepatan waktu kerja, kerja sama (mathis-Jackson). 
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Kinerja pada Kantor Kecamatan Laren Lamongan akan dicapai 

apabila pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan situasional yaitu meliputi 

gaya berorientasi tugas dan gaya berorientasi hubungan dan kematangan 

bawahan. Gaya kepemimpinan ini menerapkan bagaimana perilaku seorang 

pemimpin untuk memberikan arahan agar aktifitas kepemimpinan itu benar- 

benar efektif. Dengan demikian kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar. 

Gambar 2.2 

 Keterkaitan Antara Gaya Kepemimpinan dan Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gaya kepemimpinan: (X1) 

 

   Berorientasi tugas:  

a. Menyusun tujuan (X1.1) 

b. Pengorganisasikan (X1.2) 

c. Menetapkan batas waktu (X1.3) 

d. Memberikan arahan (X1.4) 

e. PengendalianGaya (X1.5) 

 

Berorientasi Hubungan:  

a. Memberikan dukungan (X1.6) 

b. Mengkomunikasikan (X1.7) 

c. Memudahkan interaksi (X1.8) 

d. Aktif menyimak (X1.9) 

e. Memberikan balikan (X1.10) 

 

 

 

      Kinerja : ( Y ) 

a. Kualitas (Y1.1) 

b. Ketepatan waktu  (Y1.2) 

c. Kerja sama 

      Kematangan bawahan:  (X2) 

a. Tingkat kemampuan penyusunan 

tujuan (X2.1)  

b. Rasa tanggung jawab (X2.2) 

c. Pendidikan dan pengalaman (X2.2) 
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Kerangaka pikir keterkaitan antara gaya kepemipinan  teori Harsey & 

Blanchard dalam Miftah thoha (2007:77) untuk menentukan gaya 

kepemimpinan  pada Kantor Kecamatan Laren Lamongan. Berdasarkan  

kerangka pikir diatas maka dapat dijelaskan bahwa sistem kegiatan kerja 

Camat pada Kantor Kecamatan Laren Lamongan dalam mempengaruhi 

bawahannya agar dapat bekerja secara maksimal dengan menggunakan dua 

perilaku, yaitu melalui perilaku tugas dan perilaku hubungan. Dengan melihat 

tingkat kematangan bawahan yang dapat diketahui melalui tingkat 

kemampuan penyusunan tujuan, rasa tanggung jawab, pendidikan dan 

pengalaman Miftah thoha (2007: 68). Maka dapat diketahui pemilihan gaya 

kepemimpinan yang tepat diterapkan oleh pemimpin sehingga pemimpin 

dapat mempengaruhi bawahan agar dapat melakukan pekerjaannya dengan 

lebih maksimal.  

Dimana kesemuanya itu memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai 

Kantor Kecamatan Laren Lamongan dimana kinerja pegawai dinilai dari 

kualitas, ketepatan waktu kerja, dan kerja sama ( Matis- Jackson 2006: 378).  

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara atas permasalahan yang 

diangkat oleh peneliti. (Arifin, Zainal 2008: 48) Adapun hipotesis yang 

diajukan oleh peneliti sebagai berikut “Diduga ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel gaya kepemimpinan dan kematangan bawahan terhadap 

kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Laren Lamongan. 


