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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menjadi acuan bagi peneliti yaitu penelitian yang dilakukan

oleh oleh Sovyia Desianty (2005) yang meneliti tentang pengaruh gaya

kepemimpinan terhadap komitmen organisasi pada PT. Pos Indonesia (Persero)

dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Komitmen organisasi pada

PT Pos Indonesia (Persero) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya

kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap komitmen organisasi

yang menggunakan metode analisis regresi berganda, hasil penelitian yang

dilakukan oleh Sovyia yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya

kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap komitmen organisasi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Elly (2011) yang

meneliti pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi pada PT

Duta Ad Pro Surabaya bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya

kepemimpinan terhadap komitmen organisasi yang menggunakan metode regresi

linear berganda, hasil dari penelitian tersebut terdapat pengaruh yang signifikan

gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap komitmen

organisasi.

Penelitian yang dilakukan peneliti sekarang adalah untuk melanjutkan

penelitian yang sudah dilakukan oleh peniliti-peneliti terdahulu dengan

menambahkan bentuk komitmen antara pada indikator bentuk-bentuk komitmen

organisasional. Penelitian sekarang meneliti pengaruh gaya kepemimpinan
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terhadap komitmen organisasional pada PAUD Terpadu Tunas Mulia

Banjarmasin, yang menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transaksional dan

transformasional terhadap komitmen organisasional dengan menggunakan metode

rentang skala dan regresi linier berganda.

Adapun persamaaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-

sama meneliti gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional menurut

Bernard M. Bass dan komitmen organisasional menurut J. P Meyer & J. J. Allen,

sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah

penambahan bentuk komitmen organisasional menurut J. P Meyer & J. J. Allen

yang pada penelitian sebelumnya menggunakan 1) komitmen afektif, 2) komitmen

berkelanjutan, dan 3) komitmen normatif ditambahkan oleh Wirawan (2013)

dalam buku Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi. Aplikasi, dan

Penelitian yaitu komitmen antara, adanya penggunaan metode rentang skala, dan

perbedaan objek penelitian.

Adapun sumbangan dari penelitian-penelitian terdahulu terhadap penelitian

sekarang adalah peneliti memahami bahwa gaya kepemimpinan transaksional dan

gaya kepemimpinanan transformasional dapat mempengaruhi komitmen

organisasional yang ditinjau dari komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan

komitmen normatif. Penelitian yang dilakukan peneliti sekarang adalah

mengembangkan penelitian terdahulu dengan menambahkan satu indikator

komitmen organisasional yaitu komitmen antara, dengan meninjau dari penelitian

terdahulu, peneliti merasa terbantu dengan hasil-hasil penelitian yang dapat
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memudahkan peneliti untuk mengembangkan penelitian terdahulu  agar dapat

diteliti oleh peneliti sekarang..

B. Tinjauan Teori

1. Kepemimpinan

Menurut Stephen P. Robbins (2002:163) mengatakan, kepemimpinan

adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya

tujuan. Menurut Yukl (2009:3), kepemimpinan adalah proses yang disengaja

dari seseorang untuk menekan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain

untuk membimbing, membuat struktur, memfasilitasi aktivitas dan hubungan

didalam kelompok atau organisasi.

Menurut Ivancevich, Konopaske dan Matteson (2005: 194), kepemimpinan

adalah sebagai proses mempengaruhi orang lain untuk mendukung

pencapaian tujuan organisasi yang relevan, sedangkan menurut Rivai dkk

(2013:3), kepemimpinan adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk

mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan

bersamayang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi,

sehingga dalam suatu organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang

sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuanyang telah ditetapkan

oleh organisasi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

kepemimpinan adalah suatu proses seseorang yang menggunakan

wewenangnya mampu mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan
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seseorang atau sekelompok orang untuk kerja sama dalam situasi tertentu

didalam usahanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Teori Kepemimpinan

Menurut Sunindhia dan Ninik Widiyanti yang dikutip oleh Rivai dkk

(2013:11-12) mengemukakan terdapat tiga teori menonjol dalam teori

kepemimpinan, yaitu:

a. Teori Genetik

Penganut teori ini berpendapat bahwa, “pemimpin itu dilahirkan dan

bukan dibentuk”(Leaders are born and not made). Pandangan teori ini

bahwa, seseorang akan menjadi pemimpin karena “keturunan” atau ia telah

dilahirkan dengan “membawa bakat” kepemimpinan.

b. Teori Sosial

Penganut teori ini berpendapat bahwa, seseorang yang menjadi

pemimpin dibentuk dan bukan dilahirkan (leaders are made and not born).

Penganut teori berkeyakinan bahwa semua orang itu sama dan mempunyai

potensi untuk menjadi pemimpin. Tiap orang mempunyai potensi atau

bakat untuk menjadi pemimpin, hanya saja faktor lingkungan atau faktor

pendukung yang mengakibatkan potensi tersebut teraktualkan atau

tersalurkandengan baik dan inilah yang disebut dengan faktor “ajar” atau

“latihan”.

c. Teori Ekologik

Penganut teori ini berpendapat bahwa, seseorang akan menjadi

pemimpin yang baik “manakala dilahirkan” telah memiliki bakat
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kepemimpinan. Kemudian bakat tersebut dikembangkan melaui

pendidikan, latihan, dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan

buntuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang telah dimiliki.

Menurut S.J. Carrol dan H.L. Tosi yang dikutip oleh Mohyi (2009:174-

175) terdapat tiga pendekatan kepemimpinan, yaitu:

a. Pendekatan sifat-sifat

Menurut pendekatan ini, seorang menjadi pemimpin karena sifat-

sifatnya yang dibawa sejak lahir, bukan karena dibuat atau dilatih.Karena

itu pendekatan ini menyatakan bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan

bukan dibuat, dilatih atau dibentuk.Keberhasilan atau kegagalan seorang

pemimpin banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh sifat-sifat yang

dimiliki oleh pribadi pemimpin.

b. Pendekatan perilaku

Pendekatan perilaku (behavioral approach) merupakan pendekatan

yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin

ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh

pemimpin yang bersangkutan, dimana sikap dan gaya kepemimpinan itu

tampak dalam kegiatan sehari-hari, dalam hal bagaimana cara pemimpin

memberi perintah, membagi tugas dan wewenang, cara berkomunikasi,

cara memotivasi, cara membimbing dan mengawasi, mengambil keputusan

dan lain-lain.
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c. Pendekatan situasional

Pendekatan ini sering juga disebut pendekatan kontigensi

(kemungkinan).Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa

keberhasilan suatu organisasi atau lembaga tidak hanya bergantung pada

atau dipengaruhi perilaku dan sifat-sifat pemimpin saja, tapi juga

dipengaruhi oleh situasi.

Pendekatan ini menyatakan bahwa suatu kepemimpinan akan berhasil bila

pemimpin itu menggunakan perilaku (gaya) yang sesuai dengan situasi

organisasi.Teori kepemimpinan dengan pendekatan situasional

(kontigensi), salah satunya yaitu teori daur hidup dari Hersey dan

Blanchard, mereka mengungkapkan empat gaya kepemimpinan yaitu:

1) Telling (memberitahukan atau mengarahkan)

2) Selling (menjajakan)

3) Participating (mengikutsertakan)

4) Delegating (mendelegasikan)

3. Ciri Kepemimpinan

Munandar (2012:173) menulis bahwa di Indonesia kita mengenal sebelas

ciri pribadi yang diharapkan dimiliki oleh seorang pemimpin, yang dianut

oleh TNI Anagkatan Darat, yaitu:

a. Takwa, menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha

Esa dan taat kepada segala perintah-Nya.

b. Ing Ngarsa Sung Tuladha, sebagai pemuka, orang yang berada di depan,

selalu member suri tauladan kepada yang dipimpinnya.
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c. Ing Madya Mangun Karsa, di tengah-tengah para anak buahnyaikut terjun

langsung bekerja sama bahu membahu, memberi dorongan, semangat.

d. Tut Wuri Handayani, dari belakang selalu memberi dorongan dan arahan

kepada apa yang diinginkan anak buahnya.

e. Waspada Purba Wisesa, selalu berhati-hati dalam segala kondisi, meneliti

dan membuat perkiraan keadaan secara terus menerus.

f. Ambeg Para Maarta, pandai menentukan mana yang menurut ruang,

waktu dan keadaan patut didahulukan.

g. Prasaja, bersifat dan bersikap sederhana serta rendah hati dan correct.

h. Satya, loyalitas timbal-balik dan bersikap hemat, tidak ceroboh serta

memelihara kondisi materiil dengan kecermatan.

i. Gemi Nastiti, hemat dan cermat, sadar dan mampu membatasi penggunaan

dan pengeluaran hanya untuk yang benar-benar diperlukan.

j. Belaka, bersifat dan bersikap terbuka, jujur dan siap menerima segala

kritik yang membangun, selalu mawas diri dan selalu siap

mempertanggungjawabkan perbuatannya.

k. Legawa, rela dan ikhlas untuk pada waktunya mengundurkan diri dari

fungsi kepemimpinannya dan diganti dengan suatu generasi baru yang

telah mewarisi kesepuluh ciri ini.

Menurut Warren Bennis yang dikutip oleh Ivancevich dkk (2005:194),

menyimpulkan dari penelitiannya bahwa seluruh pemimpin dari kelompok

efektif memiliki empat ciri utama, yaitu:
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a. Mereka memberikan arahan dan arti bagi orang-orang yang mereka

pimpin. Artinya mereka bisa mengingatkan para pengikutnya akan hal-hal

yang penting dan membimbing pengikutnya menyadari bahwa apa yang

mereka lakukan mampu membuat perbedaan penting.

b. Mereka menumbuhkan kepercayaan.

c. Mereka mendorong tindakan dan pengambilan resiko. Mereka proaktif dan

berani gagal demi meraih kesuksesan.

d. Mereka memberikan harapan. Dengan cara yang nyata atau simbolis

mereka menekankan bahwa kesuksesan akan dapat diraih.

4. Gaya Kepemimpinan

Setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda satu

dengan yang lainnya, dan tidak mesti suatu gaya kepemimpinan lebih baik

atau lebih jelek dari pada gaya kepemimpinan lainnya. Definisi gaya

kepemimpinan menurut Ranupandojo dan Husnan (1994:224) adalah suatu

pola tingkah laku yang dirancang oleh untuk mengintegrasikan tujuan

organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu.

Wirawan (2013:352) mendefinisikan gaya kepemimpinan sebagai pola

perilaku pemimpin dalam mempengaruhi sikap, perilaku dan sebagainya para

pengikutnya. Berdasarkan pengertian-pengertian gaya kepemimpinan diatas

dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah kemampuan seseorang

pemimpin dalam mengarahkan, mempengaruhi, mendorong dan

mengendalikan orang bawahan untuk bisa melakukan sesuatu pekerjaan atas

kesadarannya dan sukarela dalam mencapai suatu tujuan tertentu.
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5. Kepemimpinan Transaksional

Wirawan (2013 : 134) menyatakan bahwa salah satu teori kepemimipinan

yang banyak diterapkan – terutama di perusahaan-perusahaan Indonesia –

adalah Teori Kepemimpinan Transaksional (Transactional Leadership

Theory). Teori ini mendasarkan pada asumsi bahwa kepemimipinan

merupakan kontrak social (social contract) antara pemimpin dan pengikut,

yaitu menukarkan sesuatu yang dibutuhkan pemimpin dengan sesuatu yang

dibutuhkan pengikut.Pemimipin dan pengikut merupakan pihak-pihak yang

independen dengan tujuan, kebutuhan dan kepentingan sendiri-sendiri.

James MacGregor (1979) dalam Wirawan (2013) melukiskan kontrak

kepemimpinan sebagai berikut:

“Such leadership (transactional leadership)occur when one person take the

initiative in making contact with others for the purpose of exchange of valued

things. The exchange could be economic or political or psychological in

nature: a swap of goods or one good for money, a trading of votes between

legislator, hospitality to other person in exchange for willingness to listen to

one’s trouble. Each party to bargain is conscious of the power resources and

attitudes of the other. Each person recognizes the other as a person”

Menurut Gibson dkk (1997:84), kepemimpinan transaksional adalah

pemimpin mengenalkan apa yang diinginkan atau disenangi para pengikut

dan membantu mereka mencapai tingkat pelaksanaan yang menghasilkan

penghargaan yang memuaskan mereka. Dapat disimpulkan bahwa

kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan yang mana seorang
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pemimpin memberikan apa yang dibutuhkan oleh karyawan dengan syarat

adanya pencapaian kerja yang sesuai dengan harapan pemimpin dan

standarisasi yang telah ditetapkan, sedangkan menurut Bernard Bass dalam

Steers (1991) mengatakan bahwa kepemimpinan transaksional memotivasi

para pekerja dengan cara memikat pekerjanya dengan kepentingan individu.

Karakteristik dan pendekatan pemimipin transaksional menurut Bernard

M. Bass (1990) dalam Luthans (2006) :

a. Penghargaan kontingen : Kontrak pertukaran penghargaan dengan usaha

yang dikeluarkan; menjanjikan untuk kinerja baik; mengakui

pencapaian/prestasi.

b. Manajemen berdasarkan kekecualian (aktif): Mengawasi dan mencari

pelanggaran terhadap aturan dan standar; mengambil tindakan korektif.

c. Manajemen berdasarkan kekeculian (pasif): Intervensi jika standar tidak

dipenuhi.

d. Laissez-Faire: Menghindari tanggung jawab; menghindari pengambilan

keputusan.

6. Kepemimipinan Transformasional

Kepemimipinan transformasional menurut Bernard M. Bass (Wirawan,

2013), istilah transformasional menjelaskan kepemimpinan memengaruhi

secara transformasional, merupakan upaya pemimipin mentransformasi para

pengikut dari suatu tingkat kebutuhan rendah hierarki kebutuhan ke tingkat

kebutuhan yang tinggi menurut Teori Motivasi Abraham Maslow. Pemimipin

juga mentransformasi harapan untuk suksesnya pengikut, serta nilai-nilai, dan
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mengembangkan budaya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan

pemimpin.

Menurut Gibson dkk (1997:86), kepemimpinan transformasional adalah

kemampuan untuk memberi inspirasi dan memotivasi para pengikut untuk

mencapai hasil-hasil yang lebih besar daripada yang direncanakan secara

orisinil dan untuk imbalan internal. Dapat ditarik kesimpulan bahwa

kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang berupaya

mentransformasikan harapan untuk sukses dengan memberi  inspirasi dan

motivasi sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Karakteristik dan pendekatan pemimipin transformasional menurut

Bernard M. Bass (1990) dalam Luthans (2006) :

a. Karisma: Memberikan visi dan misi; memunculkan rasa bangga;

mendapatkan respek dan kepercayaan.

b. Inspirasi: Mengomunikasikan harapan tinggi; menggunakan simbol dalam

memfokuskan usaha; mengekspresikan tujuan penting dalam cara yang

sederhana.

c. Stimulasi intelektual: Menunjukkan inteligensi; rasional; pemecahan

masalah secara hati-hati.

d. Memperhatikan individu: Menunjukkan perhatian terhadap pribadi;

memperlakukan karyawan secara individual; melatih; menasihati.

7. Komitmen Organisasional

Komitmen organisasional menurut Wirawan (2013 : 713) adalah perasaan

keterkaitan atau keterikatan psikologis dan fisik pegawai terhadap organisasi
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tempat ia bekerja atau organisasi di mana ia menjadi anggotanya. Keterikatan

psikologis artinya pegawai merasa senang dan bangga bekerja untuk atau

menjadi anggota organisasi, sedangkan menurut Ivancevich dkk (2006:234),

komitmen organisasional adalah perasaan identifikasi, keterlibatan, dan

kesetiaan yang diekspresikan oleh karyawan terhadap perusahaan.

Menurut fred Luthans (2006:249), komitmen organisasional sering

didefinisikan sebagai (1) keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota

organisasi tertentu; (2) keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan

organisasi; (3) keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi,

Dengan kata lain ini merupakan sikap merefleksikan loyalitas karyawan pada

organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi

mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta

kemajuan yang berkelanjutan.

8. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Organisasional

Komitmen karyawan pada organisasi ditentukan oleh sejumlah faktor.

Menurut Steers (1977) yang dikutip oleh Seniati (2006) ada tiga faktor yang

mempengaruhi komitmen karyawan pada organisasi, yaitu:

a. Karakteristik personal, seperti usia, masa kerja, tingkat pendidikan, jenis

kelamin, suku bangsa dan kepribadian.

b. Karakteristik yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti tantangan

pekerjaan, konflik peran, dan ambiguitas peran.

c. Pengalaman kerja, seperti keterandalan organisasi, perasaan dipentingkan,

realisasi harapan, sikap rekan kerja yang positif terhadap organisasi,
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presepsi terhadap gaji, serta norma kelompok yang berkaitan dengan kerja

keras.

Sedangkan menurut Steers dan Porter (1985:138) terdapat empat faktor

yang mempengaruhi komitmen organisasional, yaitu:

a. Faktor-faktor organisasi secara keseluruhan, seperti praktek pembayaran

dan promosi, ukuran/besarnya organisasi.

b. Faktor-faktor lingkungan kerja yang langsung, seperti gaya penyeliaan,

pola interaksi antar anggota kelompok.

c. Faktor kandungan tugas, seperti berulang tidaknya tugas, kejelasan

pekerjaan, dan autonomi.

d. Faktor-faktor pribadi, seperti umur, masa jabatan, kepribadian, minat

terhadap profesi.

9. Bentuk Komitmen Organisasional

Bentuk komitmen mulai popular sejak tahun 1977 setelah dibahas oleh

Staw dan Salancik, yang mengajukan dua bentuk komitmen (Seniati,2006),

yaitu:

a. Komitmen sikap, yaitu keadaan dimana individu mempertimbangkan

sejauhmana nilai dan tujuan pribadinya sesuai dengan nilai dan tujuan

organisasi, serta sejauhmana keinginannya untuk mempertahankan

keanggotaannya dalam organisasi.

b. Komitmen tingkah laku, yaitu yang didasarkan pada sejauhmana karyawan

menetapkan keputusan untuk terikat pada organisasi berkaitan dengan
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adanya kerugian jika memutuskan melakukan alternatif lain di luar

pekerjaannya saat ini.

Wirawan (2013) mengembangkan model komitmen organisasional J. P

Meyer & J. J. Allen (1991) yang terdiri dari tiga komponen yang terkait

dengan keadaan psikolog ditambah menjadi empat bentuk komitmen

organisasional yaitu:

a. Komitmen afektif (affective commitment). Yaitu keterkaitan emosional

positif pegawai terhadap organisasi tempat mereka bekerja.

b. Komitmen berkelanjutan (continuance commitment). Komitmen

berkelanjutan adalah komponen kebutuhan (need) atau memperoleh

(gains) versus kehilangan (lose) bekerja dalam organisasi. Sudut bertaruh

atau invesmen adalah memperoleh atau kehilangan yang mungkin terjadi

jika seseorang berada atau meninggalkan organisasi.

c. Komitmen normatif (normative commitment). Dalam komitmen organisasi

ini sesorang individu tetap bekerja dan menjadi organisasi karena

perasaaan kewajiban moral.

d. Komitmen antara. Kalau komitmen organisasional afektif, berkelanjutan,

dan normative relatif bersifat tetap, dalam komitmen antara – atau dapat

disebut sebagai komitmen batu loncatan – orang menjadi anggota atau

bekerja untuk suatu organisasi semenjak hari pertama menjadi anggota

suatu organisasi niatya bersifat sementara. Mungkin seseorang bekerja

disuatu organisasi hanya untuk mencari pengetahuan, keterampilan dan
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pengalaman agar dapat bekerja di organisasi lainnya atau mendirikan

usaha sendiri.

10. Hubungan kepemimpinan dengan komitmen organisasional

Teori kepemimpinan (Kreitner dan Kinichi, 2000:310) berasumsi bahwa

gaya kepemimpinan seorang manajer dapat dikembangkan dan diperbaiki

secara sistematik. Bagi seorang pemimpin dalam menghadapi situasi yang

menuntut aplikasi gaya kepemimpinannya dapat melalui beberapa proses

seperti memahami gaya  kepemimpinannya, mendiagnosa suatu situasi,

menerapkan gaya kepemimpinan yang relevan dengan tuntutan situasi atau

dengan mengubah situasi agar sesuai dengan gaya kepemimpinannya. Hal ini

akan mendorong timbulnya ittikad baik atau komitmen anggota terhadap

organisasinya.

Brown (2003)yang dikutip olehSuhana (2007)menguji pengaruh perilaku

kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan dan tugas terhadap

komitmen organisasi. Temuannya menunjukkan bahwa perilaku

kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan yang meliputi membangun

kepercayaan, memberikan inspirasi, visi, mendorong kreativitas dan

menekankan pengembangan berpengaruh secara positif pada komitmen

afektif karyawan, sementara perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada

tugas juga berpengaruh terhadap komitmen afektif karyawan, meski tingkat

pengaruhnya lebih rendah.

Gary yukl (2009:305) berpendapat, dengan kepemimpinan

transformasional para pengikut merasakan kepercayaan, kekaguman,
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kesetiaan dan penghormatan terhadap pemimpin, dan mereka termotivasi

untuk melakukan lebih daripada yang awalnya diharapkan dari mereka.

Sedangkan kepemimpinan transaksional dapat menghasilkan kepatuhan

pengikut akan permintaan pemimpin tetapi tidak mungkin menghasilkan

antusiasme dan komitmen terhadap sasaran tugas.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan diatas, gaya kepemimpinan dapat

memengaruhi, mendorong, dan mengendalikan anggota organisasinya yang mana

dapat membuat anggota organisasi merasa nyaman, percaya, jenuh ataupun  stress

serta dapat memengaruhi  tinggi rendahnya komitmen organisasional yang

dimiliki oleh karyawan terhadap organisasi.

Menurut pendapat Karim (2010), gaya kepemimpinan transaksional dan

transformasional dapat mempengaruhi komitmen organisasional seorang

bawahan, dengan adanya gaya kepemimpinan seorang pemimpin, bawahan dapat

merasakan bagaimana mereka diarahkan dan digerakkan untuk menuju tujuan

serta keterikatan mereka terhadap organisasi, dari penjelasan diatas maka disusun

kerangka penelitian yang menggambarkan keterkaitan hubungan antara gaya

kepemimpinan dengan komitmen organisasional, dengan bagannya adalah sebagai

berikut:
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Kepemimpinan
Transaksional (X1)

 Penghargaan kontigensi

 Manajemen berdasarkan
kekecualian aktif

 Manajemen berdasarkan
kekecualian pasif

 Laissez-Faire

Sumber: Wirawan (2013), diolah

Berdasarkan kerangka teoritis diatas, maka peneliti mengkaitkan gaya

kepemimpinan dengan komitmen organisasional, yaitu gaya kepemimpinana

transaksional dan kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan

transaksional yaitu kemampuan seseorang untuk memengaruhi, menggerakkan,

dan mengarahkan seseorang atau suatu kelompok dengan menggunakan

penghargaan kontigensi, manajemen kekecualian aktif, manajemen kekecualian

pasif ,dan laissez-faire, serta gaya kepemimpinan transformasional yaitu

kemampuan seseorang untuk memengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan

seseorang atau suatu kelompok dengan menggunakan karisma pemimpin,

Kepemimpinan
Transformasional (X2)

 Karisma

 Inspirasi
 Stimulasi Intelektual

 Memperhatikan Individu

Komitmen
Organisasional (Y)

 Komitmen afektif
 Komitmen

berkelanjutan
 Komitmen

normatif

 Komitmen antara
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inspirasi, stimulasi intelektual, dan memperhatikan individu dalam mempengaruhi

komitmen organisasional yang terdiri dari komitmen afektif, komitmen

berkelanjutan, komitmen normatif, dan komitmen antara.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang perlu dibuktikan benar atau

tidak.Setiap riset terhadap suatu obyek hendaknya di bawah tuntunan suatu

hipotesis yang berfungsi sebagai pegangan sementara atau jawaban sementara

yang masih harus dibuktikan kebenarannya (Umar, 2003:67). Hipotesis yang akan

diuji sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional berpengaruh

signifikan terhadap komitmen organisasional pada PAUD Terpadu Tunas

Mulia Banjarmasin.

2. Gaya kepemimpinan transformasional paling berpengaruh terhadap komitmen

organisasional pada PAUD Terpadu Tunas Mulia Banjarmasin.


