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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Resti 

Prihatiningtias (2011), yang berjudul Analisis Gaya Kepemimpinan 

Situasional dan Kinerja Karyawan pada PT.Kerta Gaya Pusaka, 

Banjarmasin. Menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan di 

PT.Kerta Gaya Pustaka Banjarmasin adalah gaya kepemimpinan instruksi 

yang merupakan kombinasi kepemimpinan berorientasi tugas dan 

berorientasi hubungan dimana dalam pelaksanaanya gaya kepemimpinan 

tersebut menekankan pada tinggi orientasi tugas dan rendah orientasi 

hubungan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Ahan Syahrul 

(2009), yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Semangat 

Kerja Pengurus Lembaga Intra Fakultas Ekonomi UMM adalah 

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dapat memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap semangat kerja karyawan. Dari hasil analisis 

linier berganda diperoleh nilai terhitung sebesar 8,157 sedangkan ditabel 

sebesar 2,005 hal tersebut berarti variabel bebas yaitu gaya kepemimpinan 

mempunyai pengaruh yang sinifikan terhadap semangat kerja. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan 
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bahwa adanya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap variabel semangat 

kerja dapat diterima. 

    Tabel 2.1 

         Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang 

Judul Variabel Metode 

Analisis 

Hasil 

Resti Prihatiningtias 

(2011) 

Analisis  Gaya 

Kepemimpinan 

Situasional dan 

kinerja karyawan pada 

PT. Kerta Gaya 

Pusaka Banjar masin. 

Variabel Bebas :  

 Gayakepemimpina

n berorientasi tugas 

(X1) 

 Gaya 

kepemimpinan 

berorientasi 

hubungan(X2) 

Variabel terkait :  

 Kinerja Karyawan 

(Y) 

 Rentang Skala Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pada PT. Kerta gaya 

pustaka orientasi tugas 

rendah dan hubungan 

sangat tinggi. 

Ahan Syahrul ( 2009) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap Semanga 

kerja pengurus 

lembaga intra 

Fakultas ekonomi 

UMM. 

Variabel bebas : 

 Gaya kepemimpinan  

( X ) 

 

Variabel terikat:  

 Semangat Kerja 

( Y ) 

 

 Rentang Skala 

 Regresi Linier 

sederhana 

 

Gaya kepemimpinan 

dapat memberikan 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

semangat kerja 

karyawan. 

Asto Priyo Wicaksono 

(2013) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Situasional Terhadap 

Kinerja karyawan 

bagian Umum, 

Hukum, Tata Laksana 

dan Perlengkapan 

(UHUTALAKAP) 

Biro Administrasi 

Umum dan Keuangan 

Universitas Negeri 

Surabaya. 

Variabel Bebas :  

 Gayakepemimpina

n berorientasi tugas 

(X1) 

 Gaya 

kepemimpinan 

berorientasi 

hubungan(X2) 

Variabel terkait :  

 Kinerja Karyawan 

(Y) 

Rentang Skala 

Regresi Linier 

berganda 

Terdapat pengaruh 

yang signifikan antara 

variabel gaya 

kepemimpinan yang 

meliputi dimensi 

perilaku tugas dan 

dimensi perilaku 

hubungan terhadap 

kinerja karyawan. 
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Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang dilihat dari obyek 

penelitian terdahulu bertempat di PT.Kerta Gaya Pusaka, Banjarmasin dan 

fakultas ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, sedangkan peneliti 

sekarang bertempat di Universitas Negeri Surabaya. Dari variabel 

penelitian, penelitian terdahulu oleh Resti Prihatiningtias (2011) 

menggunakan Analisis  Gaya Kepemimpinan Situasional sebagai variabel 

(X),kinerja karyawan sebagai variabel (Y). Ahan syahrul (2009) 

menggunakan gaya kepemimpinan sebai variabel (X) dan semangat kerja 

sebagai variabel (Y) sedangkan penelitian sekarang Asto Priyo Wicaksono 

(2013) menggunakan gaya kepemimpinan berorientasi tugas sebagai 

variabel (X1), gaya kepemimpinan berorientasi hubungan sebagai variabel 

(X2), dan kinerja karyawan sebagai variabel (Y). Serta tehnik analisis 

peneliti terdahulu menggunakan tehnik analisis linier berganda dan 

sederhana sedangkan penelitian sekarang menggunakan tehnik analisis 

regresi linier berganda dan rentang skala.  

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan menggerakkan atau memotivasi 

anggota organisasi agar secara serentak melakukan kegiatan yang sama 

dan terarah pada pencapaian tujuan. Tujuan itu mungkin saja sesuatu yang 

dirumuskan dan disepakati bersama, tetapi tidak mustahil pula merupakan 

kehendak pemimpin yang terintegrasi atau bersifat implisit didalamnya. 
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Hal ini merupakan faktor manusiawi yang mengingat sebagai suatu 

kelompok bersama dan memotivasi mereka dalam mencapai tujuan.  

Menurut Stoner dalam Handoko (2003;294), Kepemimpinan 

manajerial dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan 

pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota 

yang saling berhubungan tugasnya. Ada tiga implikasi penting dari definisi 

tersebut. Pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain (bawahan atau 

pengikut). Kesediaan mereka untuk menerima pengarahan dari pemimpin, 

para anggota kelompok membantu menentukan kedudukan pemimpin dan 

membuat proses kepemimpinan dapat berjalan. Tanpa bawahan, semua 

kualitas kepemimpinan seseorang akan menjadi tidak relevan.  

Kedua, kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan 

yang tidak seimbang diantara para pemimpin dan anggota kelompok. Para 

pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan berbagai kegiatan 

para anggota kelompok, tetapi para anggota kelompok tidak dapat 

mengarahkan kegiatan-kegiatan pemimpin secara langsung, meskipun juga 

dapat melalui sejumlah cara secara tidak langsung. Ketiga, selain dapat 

memberikan pengarahan kepada para bawahan atau pengikut, pemimpin 

dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. 

Menurut Robbins (2001;163) kepemimpinan adalah kemampuan 

untuk mempengaruhi kelompok untuk pencapaian tujuan. Bentuk 

pengaruh tersebut dapat secara formal seperti tingkat manajerial pada 

suatu organisasi. Model kepemimpinan situasional ketiga dikembangkan 
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oleh Hersey dan Blanchard, Robbins dan Judge (2007) menyatakan bahwa 

pada dasarnya pendekatan kepemimpinan situasional dari Hersey dan 

Blanchard mengidentifikasi empat perilaku kepemimpinan yang khusus 

dari sangat direktif, partisipatif, supportif sampai laissez-faire. Perilaku 

mana yang paling efektif tergantung pada kemampuan dan kesiapan 

pengikut. Sedangkan kesiapan dalam konteks ini adalah merujuk pada 

sampai dimana pengikut memiliki kemampuan dan kesediaan untuk 

menyelesaikan tugas tertentu. 

Thoha (2003;262) menyatakan kepemimpinan adalah kegiatan 

untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi 

perilaku seseorang atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik 

perorangan atau kelompok. Kepemimpinan tidak harus dibatasi oleh 

aturan-aturan atau tata krama organisasi. Kepemimpinan tidak harus 

dibatasi terjadi dalam organisasi, melainkan kepemimpinan bisa terjadi 

dimana saja asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya 

mempengaruhi orang lain. 

Kepemimpinan itu terletak pada pemimpin, sehingga aktivitas 

kepemimpinan menjadi sangat penting. Mohyi (2005;162) pentingnya 

pemimpin dan kepemimpinan yang baik dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Sebagai pengatur, pengarah untuk mencapai tujuan organisasi 

2. Penanggung jawab dan pembuat kebijakan-kebijakan organisasi 

3. Pemersatu dan memotivasi para bawahannya dalam melaksanakan 

aktivitas organisasi 
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4. Pelopor dalam menjalankan aktivitas manajemen, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian pengarahan dan pengawasan SDM 

5. Sebagai pelopor memajukan organisasinya 

2. Gaya Kepemimpinan 

Banyak definisi mengenai gaya kepemimpinan, hal ini 

dikarenakan banyak pendapat para ahli yang mendefinisikan tentang gaya 

kepemimpinan, namun dari beberapa definisi mempunyai beberapa unsur 

yang sama. Diantaranya Robbin (1996;39), yang memberikan pengertian 

yaitu sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah 

tercapainya tujuan, sehingga mereka akan berusaha mencapai tujuan 

kelompok dengan kemauan dan antusias. Gaya kepemimpinan adalah 

perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut 

mempengaruhi perilaku orang lain atau pengikutnya (Miftah Thoha, 

2003;303) 

Pandangan kedua tentang perilaku kepemimpinan mernusatkan 

pada gaya pemimpinan dalam hubunganya dengan bawahan. Handoko 

(2003:299) telah mengidentifikasikan dua gaya kepemimpinan yaitu gaya 

dengan orientasi tugas, dan gaya dengan orientasi karyawan. Manajer 

berorientasi tugas mengarahkan dan mengawasi bawahan secara tertutup 

untuk menjamin bahwa tugas dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. 

Manajer dengan gaya kepemimpinan ini lebih memperhatikan pelaksanaan 

pekerja dan pada perkembangan dan pertumbuhan karyawan. Manajer 

berorientasi karyawan mencoba untuk lebih memotivasi bawahan 
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dibanding mengawasi mereka. Mereka mendorong anggota kelompok 

untuk melaksanakan tugas-tugas dengan memberikan kesempatan 

bawahan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, 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 dan melalui orang lain 

(Dharma:150). Gaya kepemimpinan secara umum dapat dikategorikan 

sebagai berikut: 

1. Orientasi pekerjaan (task oriented) 

2. Orientasi kekompakan (human oriented) 

Dan dua gaya kepemimpinan tersebut berkembang gaya kepemimpinan 

yang lain seperti: 

a. Gaya kekompakan tinggi, kinerja rendah 

b. Gaya kerja tinggi, kekompakan rendah 

c. Gaya kerja tinggi, kekompakan tinggi 

d. Gaya kerja rendah, kekompakan rendah 

Gaya Kepemimpinan menurut Hasibuan (2002:170) yaitu: 

a. Kepemimpinan Otoriter 

Kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang, 

sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau kalau pemimpin 

itu menganut sistem sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan 

dan kebijakan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bawahan tidak 
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diikutsertakan untuk memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam 

proses pengambilan keputusan 

b. Kepemimpinan Partisipatif 

Kepemimpinan partisipatif adalah apabila dalam 

kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasive, menciptakan 

kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi 

bawahan agar merasa ikut memiliki perusahaan. 

c. Kepemimpinan Delegatif 

Kepemimpinan delegatif apabila seorang pemimpin 

mendelegasikan wewenang kepada bawahan dengan agak lengkap. 

Dengan demikian, bawahan dapat megambil keputusan dan kebijakan 

dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan pekerjaanya. Pemimpin 

tidak peduli cara bawahan mengambil keputusan dan mengerjakan 

pekerjaanya, sepenuhnya diserahkan kepada bawahan. 

3. Faktor- Faktor yang mempengaruhi Gaya Kepemimpinan 

Salah satu unsur situasi terpenting adalah gaya pemimpin. 

Pemimpin membentuk gaya mereka dalam periode waktu tertentu melalui 

pengalaman, pendidikan, dan pelatihan. Tannenbaum dan Schmidt dalam 

(Dharma:152) mengemukakan bahwa paling sedikit terdapat empat faktor 

internal yang mempengaruhi gaya kepemimpinan manajer: 

1.  Sistem nilai manajer 

Sistem nilai seorang manajer berisi jawaban terhadap 

persoalan seberapa kuat keyakinan manajer bahwa orang-orang 
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memiliki andil dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi 

mereka. 

Kekuatan atau keyakinan manajer atas persoalan itu akan 

cenderung mempengaruhi gaya kepemimpinannya, terutarna dalam 

hubungannya dengan kadar arahan atau dukungan yang ingin 

diberikan manajerkepada anggota stafnya. 

2. Rasa yakin terhadap bawahan 

Kadar kontrol atau kebebasan yang diberikan manajer kepada 

stafnya akan bergantung pada apakah manajer itu percaya bahwa 

bawahan pada dasarnya pemalas, tidak dapat dipercaya, tidak 

bertanggung jawab, atau manajer percaya bahwa bahawannya kreatif, 

dan dapat memotivasi diri sendiri dalam suatu lingkungan apabila 

dimotivasi dengan tepat. 

Rasa yakin manajer juga bergantung pada perasaan tentang 

pengetahuan dan kompetensi anggota stafnya dalam suatu bidang 

tanggung jawab tertentu. 

3. Inklinasi kepemimpinan 

Inklinasi manajer berpengaruh pada gaya kepemimpinan, 

dengan demikian, beberapa manajer jauh lebih suka berperilaku direktif 

(mengendalikan dan menyelia). Manajer-manajer lainya lebih suka 

berfungsi dalam suatu situasi manajemen kelompok, dimana mereka 

dapat memberikan arahan atau memudahkan interaksi bawahan. 
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Sebagian manajer yang lain lebih senang mendelegasikan 

pekerjaan dan memberikan keleluasaan bagi bawahanya menanggulangi 

sendiri masalah dan isu-isu tertentu. 

4. Perasaan aman dalam situasi tertentu 

Merasa aman dalam situasi tertentu berdampak pada kemauan 

manajer untuk melepaskan kontrol pengambilan keputusan kepada 

orang lain dalam lingkungan yang tidak menentu. Hal yang diperlukan 

disini adalah toleransi manajer terhadap ketidakjelasan. Faktor lain 

yang dapat mempengaruhi adalah posisi hidup pemimpin dalam 

hubungannya dengan perasaan terhadap dirinya sendiri, serta dengan 

orang lain dilingkungan tersebut. 

4 Teori Kepemimpinan 

Menurut Kartono (1983:27) menyatakan bahwa teori 

Kepemimpinan adalah suatu penggeneralisasian dan satu perilaku 

pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinanya. Kepemimpinan pada 

umunya berusaha untuk memberikan penjelasan dan interpretasi 

mengenai pemimpin dan kepemimpinannya. 

Menurut Dharma (1984:25) studi masalah kepemimpinan 

biasanya merajuk pada perkembangan pemikiran yang dapat 

diklarifikasikan ke dalam tiga teori kepemimpinan. 

a. Teori Gaya 

Pemahaman sekitar masalah kepemimpinan selanjutnya 

dikembangkan dengan mengkornbinasikan tujuan sosiologi dengan 
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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 menyadari bahwa dalam kepemimpinan terlibat 

hubungan interpersonal antara pemimpin dengan bawahannya. 

Oleh karena itu, unsur yang paling kritis menurut teori ini adalah 

perilaku pemimpin terhadap karyawan. 

b. Teori Karakteristik Personalitas 

Teori karakteristik personalitas bertitik tolak dan asumsi 

dasar bahwa individu-individu lebih penting dan situasi. Dengan 

demikian, faktor lingkungan tidak turut diperitungkan dalam 

menentukan 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, karisma, dan sebagainya. 

c. Teori Kontingensi 

  Kritik terhadap teori gaya selanjutnya menghasilkan apa 

yang disebut dengan teori kontingensi. Teori ini memperhitungkan 

variable lain yang lebih spesifik terlibat dalarn situasi 

kepernimpinan, terutarna pada variable tugas tertentu atau 

pekerjaan kelompok dan posisi pemimpin dalam kelompok. Teori 

kontingensi mengidentifikasi tiga faktor situasional yang 
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menentukan sesuai tidaknya penerapan gaya kepemimpinan, 

faktor-faktor itu ialah (1) hubungan antara pemimpin dengan 

bawahannya, (2) struktur tugas, (3) kekuatan posisi. 

5 Teori Kepemimpinan Situasional 

Kemampuan mengendalikan sumber daya manusia dan dana 

serta faktor lain untuk mencapai tujuan organisasi merupakan usaha 

yang harus dilakukan dalam setiap organisasi. Menurut Arifin Dkk 

(2003:125) fungsi tersebut adalah merupakan fungsi yang harus 

dilaksanakan atau merupakan beban pada pemimpin. Keberhasilan 

untuk mencapai tujuan organisasi adalah merupakan kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin. 

 Teori kepemimpinan situasional dikembangkan oleh 

Heresy,yang merupakan penyempurnaan dari studi gaya kepemimpinan 

sebelumnya. Menurut Heresy dalam Arifin Dkk (2003:126), pada teori 

situasional, walaupun seluruh variabel situasional (yaitu manajer, 

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

yang terlibat, akan tetapi penekanan tetap terletak pada hubungan antara 

pimpinan dan bawahannya. Para bawahan dalam situasi tertentu amat 

berperan, bukan karena eksistensinya sebagai penerima dan penolak 

pemimpin, lebih dari itu para bawahan sebagai kelompok sebenarnya 

menentukan otoritas pribadi apapun yang dimiliki pemimpin. 

Situational leadership model (SLM) memberi penekanan lebih 

pada pengikut dan tingkat kematangan mereka. Para pemimpin harus bisa 
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menilai dengan tepat atau menilai secara intuitif tingkat kematangan 

pengikut mereka dan menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai 

dengan tingkat kematangan tersebut. Kesiapan disini didefinisikan 

sebagai kemampuandan kesediaan seorang pengikut untuk mengambil 

tanggung jawab perilaku mereka. Ada dua tipe kesiapan yang dipandang 

penting: pekerjaan dan psikologis. Seorang yang memiliki kesiapan kerja 

tinggi memiliki pengetahuan dan kemampuan melakukan tugas mereka 

tanpa perlu arahan dari manajer. Seorang yang tingkat kesiapan 

psikologis yang tinggi memiliki tingkat motivasi diri dan keinginan untuk 

melakukan kerja berkualitas tinggi. Orang ini juga tidak membutuhkan 

supervise. 

                                  Gambar 2.1 

Kepemimpinan Situasional 
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Menurut Hersey, Blanchard dan Natemeyer ada hubungan yang jelas 

antara level kematangan karyawan atau kelompok dengan jenis sumber 

kuasa yang memiliki kemungkinan paling tinggi untuk menimbulkan 

kepatuhan pada 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. 

Menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard, seorang pemimpin harus 

memahami kematangan bawahannya sehingga dia akan tidak salah dalam 

menerapkan gaya kepemimpinan. Tingkat kematangan yang dimaksud 

adalah sebagai berikut : 

1. Gaya Kepemimpinan Instruksi (Telling-Directing) 

Kepemimpinan instruktif adalah untuk pengikut yang rendah 

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

tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu adalah tidak kompeten atau 

tidak memiliki keyakinan, dengan demikian gaya pengarahan (S1) 

memberikan pengarahan yang jelas dan spesifik. 

Pengawasan yang ketat memiliki tingkat kemungkinan efektif yang 

paling tinggi. Sekali lagi perlu ditingkatkan bahwa gaya ini dirujuk 

sebagai instruksi karena dicirikan dengan peran pemimpin yang 
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menginstruksikan bawahan tentang apa, bagaimana, dan dimana harus 

dilakukan suatu tugas. 

2. Gaya Kepemimpinan Konsultasi (Selling-Coaching) 

  Kepemimpinan konsultasi untuk tingkat kematangan rendah ke 

sedang. Orang yang tidak mampu tapi berkeingingan (R2) untuk mengikuti 

tanggung jawab dan memiliki keyakinan tetapi kurang memiliki 

ketrampilan. Dengan demikian gaya konsultasi (S2) yang memberikan 

perilaku dukungan untuk memperkuat kemampuan 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 

komunikasi 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 (Partisipasi-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 . Ketidakinginan mereka itu 

sering disebabkan oleh kurangnya keyakinan. 
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  Gaya mendukung, tanpa mengarahkan, partisipatif (S3) 

mempunyai tingkat keberhasilan tinggi untuk diterapkan 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 yang berprofil 

rendah (S4) yang memberikan sedikit pengarahan dan sedikit dukungan 

memiliki tingkat kemungkinan efektif yang paling tinggi dalam individu 

tingkat kematangan seperti ini. 

  Bagaimana cara kita memimpin haruslah haruslah dipengaruhi oleh 

kematangan orang yang kita pimpin supaya tenaga kepemimpinan kita 

efektif dan juga pencapaian hasil optimal. Tidak banyak orang yang lahir 

sebagai pemimpin. Pemimpin lebih banyak ada dan handal karena 

dilatihkan. Artinya untuk menjadi pemimpin yang baik haruslah mengalami 

trial and error dalam menerapkan gaya kepemimpinan. 

  Pemimpin tidak akan pernah ada tanpa bawahan dan bawahan juga 

tidak akan ada tanpa pemimpin. Kedua komponen dalam organisasi ini 

merupakan sinergi dalam perusahaan dalam rangka mencapai tujuan. 

Hersey dan Blanchard telah mencoba melempar idenya tentang 

kepemimpinan situasional yang sangat praktis untuk diterapkan oleh 

pemimpin apa saja. Tentu masih banyak teori kepemimpinan lain yang baik 
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untuk dipelajari. Dari Hersey and Blanchard, orang tahu kalau untuk 

menjadi pemimpin tidaklah cukup hanya pintar dari segi kognitif saja tetapi 

lebih dari itu juga harus matang secara emosional. Pemimpin harus 

mengetahui atau mengenal bawahan, entah itu kematangan kecakapannya 

ataupun kemauannya. Dengan mengenal tipe bawahan maka seorang 

pemimpin akan dapat memakai gaya kepemimpinan yang sesuai. 

5. Komponen Gaya Kepemimpinan Situasional 

  Faktor kunci dalam efektifitas kepemimpinan adalah penerapan gaya 

kepemimpinan yang sesuai. Hersey, Blanchard, dan Hembleton telah 

menyusun dua skala berbeda, yaitu format pengharkatan manajer dan 

format anggota staf. Kedua instrumen kepemimpinan itu mengukur 

perilaku tugas dan perilaku hubungan. Dalam instrumen penyesuaian gaya 

kepemimpinan sebelumnya, telah diuraikan masing-masing dari keempat 

gaya kepemimpinan dasar.  

M1 melalui M4:M1 – Adalah karyawan yang tidak memiliki 

keterampilan khusus yang diperlukan untuk pekerjaan, tidak mampu dan 

tidak mau melakukan atau mengambil tanggung jawab untuk pekerjaan atau 

tugas. 

M2 – Adalah bawahan yang tidak dapat mengambil tanggung jawab 

untuk tugas yang dilakukan, namun mereka bersedia bekerja pada tugas. 

Mereka adalah pemula tapi memiliki antusiasme dan motivasi. 
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M3 – Adalah karyawan yang berpengalaman dan mampu melakukan 

tugas tetapi tidak memiliki keyakinan atau kemauan untuk mengambil 

tanggung jawab. 

M4 - Mereka berpengalaman pada tugas, dan nyaman dengan 

kemampuan mereka sendiri untuk melakukannya dengan baik. Mereka 

mampu dan bersedia untuk tidak hanya melakukan tugas,tetapi untuk 

mengambil tanggung jawab untuk tugas tersebut. 

Hersey dan Blanchard terus bekerjasama dalam pengembangan teori 

sampai dengan tahun 1977. Setelah keduanya sepakat untuk menjalankan 

masing-masing perusahaannya, pada akhir tahun 1970, Hersey berubah 

nama dari Situational Leadership Theory menadi Situational Leadership. 

Sedangkan Blanchard menawarkan Kepemimpinan Situasional menjadi 

“Pendekatan Situasional untuk mengelola Orang / Situational Approach to 

Managing People”. Blanchard dan rekan-rekannya terus merevisi 

Pendekatan Situasional untuk Mengelola Orang, dan pada tahun 1985 

diperkenalkan Kepemimpinan Situasional II (SLII). 

Blanchard merespon beberapa kritik terhadap SLT dengan merevisi 

model awalnya dan mengubah beberapa istilah. Sebagai contoh, perilaku 

tugas,perilaku direktif, dan relasi dirubah menjadi perilaku supportif. 

Keempat gaya kepemimpinan tersebut sekarang disebut sebagai S1 = 

directing, S2 =Coaching, S3 = Supporting, dan S4 = Delegating. Kesiapan 

(maturiry) selanjutnya disebut tingkat perkembangan dari pengikut yang 



 

19 
 

selanjutnya dimaknakan sebagai tingkat kompetensi dan komitmen pengikut 

untuk melakukan tugas. 

Menuru t  Ar i f in  (2003:128)  d i  da lam ko tak  seg i  empat  

yang  menggambarkan kwadran 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 

kepemimpinan perilaku pemimpin. Untuk lebih jelasnya tentang model teori 

kepemimpinan situasional, disajikan pada gambar berikut. 

G a m b a r 2 . 2  

Empat Gaya Kepemimpinan Situasional 

Tinggi    

Rendah             Perilaku Tugas                 Tinggi                    

Sumber: Arifin (2003:128)  

1. Instruksi 

Perilaku pemimpin yang tinggi pengarahan dan rendah 

Partisipasi 

Hubungan Tinggi dan Tugas 

Rendah  

Konsultasi 

Tugas Tinggi Hubungan 

Tinggi  

Delegasi Instruksi 

 

 

 

 

 

Tugas Tinggi dan 

Hubungan Rendah dan Tugas Rendah 

(Delegasi) 

 Tinggi pengarahan dan Hubungan Rendah 

 

 

 

 

 

Perilaku Hubungan 
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dukungan, karena gaya kepemimpinan ini dicirikan dengan komunikasi satu 

arah. Pemimpin memberikan batasan peranan pengikutnya dan memberi 

mereka tentang apa, bagaimana, bilamana dan di mana melaksanakan 

berbagai tugas. Inisiatif pemecahan masalah semata-mata dilakukan 

oleh pemimpin. Pemecahan masalah dan keputusan diumumkan dan 

pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh pemimpin. 

2. Konsultasi 

Perilaku pemimpin yang tinggi pengarahan dan tinggi 

dukungan, karena dalam menggunakan gaya ini, pemimpin masih banyak 

memberikan pengarahan dan masih membuat hampir sama dengan 

keputusan, tetapi hal ini diikuti dengan meningkatkan banyaknya 

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. 

3. Partisipasi 

Perilaku pemimpin yang tinggi dukungan dan rendah 

pengarahan, karena posisi kontrol alas pemecahan masalah dan pembuatan 

keputusan dipegang secara bergantian. Dengan penggunaan gaya 

kepemimpinan 3 ini, pemimpin dan pengikut saling tukar menukar ide 

dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, komunikasi dua arah 

ditingkatkan dan peranan pemimpin adalah secara aktif mendengar. 

Tanggung jawab pemecahan masalah-masalah dan pembuatan 
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keputusan sebagian besar berada pada pihak pengikut. Hal ini sudah 

sewajarnya karena pengikut memiliki kemampuan untuk melaksanakan 

tugas. 

4. Delegasi 

Perilaku pemimpin yang rendah dukungan dan rendah pengarahan, 

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 kontrol untuk memutuskan tentang bagaimana 

cara pelaksanaan tugas. Pemimpin memberikan kesempatan yang luas bagi 

bawahan untuk melaksanakan pertunjukkan mereka sendiri karena mereka 

memiliki kemampuan dan keyakinan untuk memikul tanggung jawab dalam 

pengarahan perilaku mereka sendiri 

6. Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau 

tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer 

sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu 

jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya 

kinerja telah merosot sehingga perusahaan atau instansi menghadapi krisis 

yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan 

mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.  

Mathis and Jackson (2000:381) mengemukakan bahwa kinerja 

adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Manajer
http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
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suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode 

waktu tertentu. Beberapa faktor yang menjadi indikator dari kinerja adalah 

sebagai berikut : 

a. Kuantitas pekerjaan 

Yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh seorang karyawan dalam 

kurun waktu tertentu berdasarkan standar kerja yang ditetapkan 

perusahaan. 

b. Kualitas pekerjaan 

Yaitu kualitas hasil dari pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan dalam 

waktu tertentu berdasarkan standar kerja perusahaan. 

c. Ketepatan waktu 

Yaitu ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yang menjadi 

tanggung jawab seseorang karyawan dan pencapaian target berdasarkan 

standar kerja waktu perusahaan. 

d. Kerjasama  

Kerjasama dengan rekan kerja yaitu kemampuan karyawan dalam 

bekerja sama dengan rekan kerja dalam rangka memberikan pelayanan 

kepada masyarakat serta adanya pembagian tugas dalam setiap 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan job description masing-masing 

karyawan. 

Sumber daya manusia sebagai aktor yang berperan aktif dalam 

menggerakkan perusahaan /organisasi dalam mencapai tujuannya. 
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Tercapainya tujuan perusahaan hanya dimungkinkan karena upaya para 

pelaku yang terdapat dalam perusahaan, untuk berkinerja dengan baik. 

Rummler dan Brache dalam Sudarmanto (2009:7) mengemukakan 

ada 3 (tiga) level kinerja, yaitu : 

1. Kinerja organisasi; merupakan pencapaian hasil (outcome) pada level 

atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait 

dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen 

organisasi. 

2. Kinerja proses; merupakan kinerja pada proses tahapan  dalam 

menghasilkan produk atau pelayanan. Kinerja pada level proses ini 

dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen 

proses. 

3. Kinerja individu; merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat 

pegawai atau pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh 

tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan 

serta karakteristik individu.  

Para pimpinan organisasi sangat menyadari adanya perbedaan 

kinerja antara satu karyawan dengan karyawan lainnya yang berada di 

bawah pengawasannya. Walaupun karyawan-karyawan bekerja pada 

tempat yang sama namun produktifitas mereka tidaklah sama. Secara garis 

besar perbedaan kinerja ini disebabkan oleh dua faktor (As’ad 2001:49), 

yaitu: faktor individu dan situasi kerja. 
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Menurut Mahmudi (2005:20), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja adalah terdiri dari lima faktor, sebagai berikut. 

1. Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki 

oleh setiap individu. 

2. Faktor kepemimpinan, meliputi : kualitas dalam memberikan dorongan 

semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team 

leader. 

3. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan 

oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, 

kekompakan dan keeratan anggota tim. 

4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur 

yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja 

dalam organisasi. 

5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal dan internal. 

Menurut Gibson, (dalam Srimulyo, 2009:39), ada tiga perangkat 

variabel yang mempengaruhi perilaku dan prestasi kerja atau kinerja, 

yaitu: 

1. Variabel individual, terdiri dari: 

a. Kemampuan dan ketrampilan: mental dan fisik. 

b. Latar belakang: keluarga, tingkat sosial, penggajian. 

c. Demografis: umur, asal-usul, jenis kelamin. 

2. Variabel organisasional, terdiri dari: 

a. Sumberdaya. 
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b. Kepemimpinan. 

c. Imbalan. 

d. Struktur. 

e. Desain pekerjaan. 

3.  Variabel psikologis, terdiri dari: 

a. Persepsi. 

b. Sikap. 

c. Kepribadian. 

d. Belajar. 

e. Motivasi. 

Menurut Richard Wilams dalam Jiwo Wungu & Hartanto 

Brotoharsojo (2003:49) menunjukkan bahwa performance atau hasil 

kinerja dihasilkan adanya tiga hal, yaitu: 

1. Kemampuan atau ability dalam wujudnya sebagai kapasitas untuk 

berprestasi (capacity to perform). 

2. Kemauan, semangat, hasrat atau motivation dalam wujudnya sebagai 

kesediaan untuk berprestasi (willingness to perform). 

3. Kesempatan untuk prestasi (opportunity to perform) 

Kinerja karyawan juga sangat dipengaruhi pengetahuan. Kreativitas 

dan keterampilan serta keinginan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. 

Dengan kata lain untuk dapat bekerja dengan baik diperlukan kemampuan 

yang handal serta motivasi yang kuat dan kedua hal tersebut dapat 

diperoleh melalui pelatihan. Kaitan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja yang efektif yang akan dipilih untuk disesuaikan 

harus tergantung pada kebutuhan dan tujuan masing-masing organisasi. 
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4. Penilaian Kinerja 

Bambang Wahyudi ( 2002 : 101 ) “penilaian kinerja adalah suatu 

evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi 

kerja atau  jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi 

pengembangannya”. Menurut Henry Simamora (2004:338) “Penilaian 

kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi 

pelaksanaan kerja individu karyawan”. Pengukuran kinerja adalah untuk 

mengetahui keberhasilan atau kegagalan yang meliputi : 

a. penetapan indikator kinerja. 

b. penentuan hasil capaian indikator kinerja. 

Penilaian kinerja merupakan landasan penilaian kegiatan manajemen 

sumber daya manusia seperti perekrutan, seleksi, penempatan, pelatihan, 

penggajian, dan pengembangan karir. Kegiatan penilaian kinerja sangat 

erat kaitannya dengan kelangsungan organisasi.  

Data atau informasi tentang kinerja karyawan terdiri dari tiga 

kategori (Mathis dan Jackson, 2002 :78-79) 

1. Informasi berdasarkan ciri-ciri seperti kepribadian yang 

menyenangkan, inisiatif atau kreatifitas dan mungkin sedikit 

pengaruhnya pada pekerjaan tertentu. 

2. Informasi berdasarkan tingkah laku memfokuskan pada perilaku 

yang spesifik yang mengarah pada keberhasilan pekerjaan. Informan 

perilaku lebih sulit diidentifikasikan dan mempunyai keuntungan 
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yang secara jelas memberikan gambaran akan perilaku apa yang 

ingin dilihat oleh pihak manajemen. 

3. Informasi berdasarkan hasil mempertimbangkan apa yang telah 

dilakukan karyawan atau apa yang telah dicapai karyawan. Untuk 

pekerjaan-pekerjaan  dimana pengukuran itu mudah dan tepat, 

pendekatan hasil ini adalah cara yang terbaik. Akan tetapi, apa-apa 

yang akan diukur cenderung ditekankan, dan apa yang sama-sama 

pentingnya dan tidak merupakan bagian yang diukur mungkin akan 

diabaikan karyawan. Sebagi contoh, seorang tenaga penjualan mobil 

yang hanya dibayar berdasarkan penjualan mungkin tidak 

berkeinginan untuk mengerjakan tugas-tugas administrasi atau 

pekerjaan lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan 

penjualan mobil. Lebih jauh lagi, masalah etis atau legal bisa jadi 

timbul ketika hasilnya saja yang ditekankan dan bukannya 

bagaimana hasil itu diperoleh.  

Rahmanto (2002:67) mengemukakan bahwa sistem penilaian kinerja 

mempunyai dua elemen pokok, yakni : 

1. Spesifikasi pekerjaan yaang harus dikerjakan oleh bawahan dan 

kriteria yang memberikan penjelasan bagaimana kinerja yang baik 

(good performance) dapat dicapai, sebagai contoh : anggaran 

operasi, target produksi tertentu dan sebagainya. 

2. Adanya mekanisme untuk pengumpulan informasi dan pelaporan 

mengenai cukup tidaknya perilaku yang terjadi dalam kenyataan 
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dibandingkan dengan kriteria yang berlaku sebagai contoh laporan 

bulanan manager dibandingkan dengan anggaran dan realisasi 

kinerja (budgeted and actual performance) atau tingkat produksi 

dibandingkan dengan angka penunjuk atau meteran suatu mesin. 

Penilaian kinerja dapat terjadi dalam dua cara, secara informal dan 

secara sistimatis (Mathis dan Jackson, 2002:78). Penilaian informal dapat 

dilaksanakan setiap waktu dimana pihak atasan merasa perlu. Hubungan 

sehari-hari antara manajer dan karyawan memberikan kesempatan bagi 

kinerja karyawan untuk dinilai. Penilaian sistimatis digunakan ketika 

kontak antara manajer dan karyawan bersifat formal,dan sistemnya 

digunakan secara benar dengan melaporkan kesan dan observasi 

manajerial terhadap kinerja karyawan.  

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan 

bagian integral dari proses penilaian yang meliputi : penerapan sasaran 

kinerja yang spesifik, terukur, memiliki tingkat perubahan, terbatas waktu, 

adanya pengarahan dan dukungan atasan. Karyawan bersama atasan 

masing-masing dapat menetapkan sasaran dan standar kinerja yang harus 

dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruri kinerja seperti yang dikemukan oleh Sutemeister (dalam 

Srimulyo, 2000:40) bahwah kinerja di pengaruhi oleh dua faktor yaitu: 

1. Faktor Kemampuan 

a. Pengetahuan : pendidikan, pengalaman, latihan dan minat 

b. Ketrampilan : kecakapan dan kepribadian. 
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2. Faktor Motivasi 

a. Kondisi sosial :organisasi formaldan informal, kepemimpinan 

b. Serikat kerja kebutuhan individu : fisiologis, sosial dan egoistic  

c. Kondisi fisik : lingkungan kerja 

7. Hubungan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan 

 Beberapa pendapat para ahli dibawah ini yang menunjukkan 

adanya kaitan erat antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan, yaitu menurut Robbins (2008;165) bahwa kepemimpinan 

memainkan peran sentral dalam usaha memahami perilaku perorangan, 

karena pemimpinlah yang biasanya memberikan pengarahan untuk 

mengejar tujuan. Karena itu kapabilitas prediktif dari gaya yang 

ditimbulkan lebih akurat akan jadi sangat bermanfaat untuk 

memperbaiki kinerja. 

 Sedangkan  menurut Gary Yukl (2009;103) Penelitian atas 

pengaruh dari sebuah kepemimpinan adalah penelitian yang melibatkan 

partisipasi para bawahannya dengan mengandalkan persepsi yang 

mereka tanggap, serta kriteria efektivitas pemimpin biasanya adalah 

kepuasan dan kinerja bawahan. Kemudian pendapat kedua menyatakan 

bahwa setelah lebih dari 40 tahun penelitian mengenai partisipasi 

banyak mendapat kesimpulan bahwa kepemimpinan partisipatif 

menghasilkan kepuasaan, usaha, dan kinerja yang lebih tinggi. 

 Dari kedua pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam 

kegiataan sehari-hari karyawan dan atasan berinteraksi atau 
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bersosialisasi dan dalam kaitannya dengan kinerja dimana atasan 

memberikan perintah atau motivasi yang disesuaikan berdasarkan situasi 

dengan gaya yang ditunjukkan atasannya secara langsung akan 

menimbulkan persepsi apakah mereka merasa nyaman atau tidak dengan 

gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh atasan tersebut. 

8. Hubungan Gaya Kepemimpinan Situasional dan Kinerja 

  Keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankan 

kepemimpinannya dapat dilihat dari keberhasilannya dalam mempengaruhi 

gagasan, perasaan, sikap dan perilaku yang diinginkan pemimpin terhadap 

yang dipimpinnya. Usaha mempengaruhi aspek tingkah laku (kognisi), 

emosi (afektif), dan psikomotorik orang lain bukanlah tugas yang ringan 

bagi setiap pemimpin. Sebab itu keberhasilan pemimpin dalam menjalankan 

pengaruhnya kepada orang lain, menuntut adanya sejumlah kualitas pribadi 

(personal karakteristik) yang tinggi. 

  Gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap pencapaian 

target kerja. Jika gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi yang dihadapi 

dalam organisasi atau unit kerja, maka akan membuat iklim kerja menjadi 

kondusif, dan pada akhirnya akan memberi kinerja yang tinggi bagi 

karyawan untuk memberikan yang terbaik dalam pencapaian target kerja. 

Hal senada diungkapkan oleh Rivai (2007;64) yaitu gaya kepemimpinan 

adalah perilaku dan strategi yang sering diterapkan seorang pemimpin 

ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya.  
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  Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi kinerja dikaitkan dengan 

gaya kepemimpinan situasional. Artinya, pemimpin yang menggunakan 

gaya kepemimpin  situasional dapat meningkatkan kinerja karyawan. Hal-

hal yang mempengaruhi kinerja, diarahkan oleh pimpinan organisasi yaitu 

sifat agresif, kreatifitas yang tinggi, kemampuan mengendalikan diri, mutu 

atau kualitas pekerjaan, banyaknya prakarsa. Atas dasar uraian diatas tinggi 

rendahnya kinerja ditentukan oleh gaya kepemimpinan situasional. 

  Menurut kepemimpinan situasional tidak ada satupun cara terbaik 

untuk mempengaruhi perilaku orang-orang. Gaya kepemimpinan diterapkan 

seseorang terhadap orang-orang atau sekelompok orang bergantung pada 

level kematangan dari orang-orang yang akan dipengaruhi pemimpin (Paul 

Hersey dan Blanchard,1992;108) 

9. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang 

 bagaimana  landasan teori yang telah dijabarkan berhubungan secara

 logis dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang

 penting (Sekaran,2006). Sebuah model yang baik dapat menjelaskan

 hubungan antar variabel penelitian, yakni variabel independen dan

 variable dependen (Ferdinand, 2006). 
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Gambar2.3 

Kerangka Pemikiran 
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kepemimpinan berorientasi tugas dan berorientasi hubungan serta kinerja 

karyawan Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Negeri 

Surabaya, Gaya kepemimpinan Situasional yang terdiri dari perilaku tugas 
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serta menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kemampuan 

bawahnnya sehingga apabila gaya kepemimpinan yang diterapkan sudah 

sesuai maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kualitas, 

kedisiplinan, tanggung jawab, serta efektifitas kerja para bawahannya. 

10. Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari 

landasan teori dan penelitian terdahulu, serta merupakan jawaban 

sementara terhadap masalah yang diteliti, dimana jawaban itu masih 

bersifat lemah, dan perlu dilakukan pengujian secara empiris 

kebenarannya.  Adapun hipotesis   yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H1: Gaya Kepemimpinan Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kinerja 

Karyawan di bagian Umum, Hukum, Tatalaksana, dan Perlengkapan 

Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Negeri Surabaya. 

H2 :  Gaya Kepemimpinan Dimensi Perilaku Hubungan Berpengaruh 

Dominan Terhadap Kinerja karyawan di bagian Umum, Hukum, 

Tatalaksana, dan Perlengkapan Biro Administrasi Umum dan 

Keuangan Universitas Negeri Surabaya. 

 

 

 

 


