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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Baedawi (2004) dengan judul “Pengaruh gaya kepemimpinan 

Terhadap Kinerja Pegawai pada kantor Departemen Agama Kabupaten 

Bantaeng”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Departemen Agama Kabupaten 

Bantaeng. Data dianalisis dengan menggunakan analisis Chi Square. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Demokratik 

merupakan gaya kepemimpinan yang paling kuat mendorong peningkatan 

kinerja pegawai pada kantor Departemen Agama Kabupaten Bantaeng. 

Sinilele (2002) telah melakukan penelitian dengan judul “ 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan dalam meningkatkan produktivitasi Kerja 

Karyawan pada PT. Taxi Bosowa Makassar”. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan produktivitas kerja karyawan pada PT. Taxi Bosowa 

Makassar. 
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B. Landasan Teori 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan Merupakan hal yang sangat penting dalam 

manajerial, karena dengan kepemimpinan maka proses manajemen 

akan berjalan dengan baik dan pegawai akan bergairah dalam 

melakukan tugasnya. Defenisi Kepemimpinan secara luas meliputi 

proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, 

memotivasi perilaku bawahan dalam mencapai tujuan, mempengaruhi 

untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga 

mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para 

bawahannya, mencapai sasaran, memelihara hubungan kerjasama dan 

kerja kelompok dan kerjasama orang-orang di luar kelompok. Menurut 

Robbins & Judge (2008 : 315) menyatakan bahwa kepemimpinan 

adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju 

pencapaian sasaran.  

Dengan demikian maka kepemimpinan pada dasarnya meliputi 

penggunaan pengaruh seseorang kepada orang lain yang didalam 

terdapat proses komunikasi dan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah 

kepemimpinan yang berhubungan dengan tujuan-tujuan individu, 

kelompok dan organisasi. Literatur-literatur tentang kepemimpinan 

senantiasa memberikan penjelasan bagaimana menjadi pemimpin yang 

baik, sikap dan gaya yang sesuai dengan situasi kepemimpinan, dan 
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syarat-syarat pemimpin yang baik. Suatu organisasi akan berhasil atau 

bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan. 

Karenanya pemimpinlah yang bertanggungjawab atas kegagalan 

pelaksanaan suatu pekerjaan. Hal ini menunjukkan suatu kesimpulan 

yang medudukkan posisi pemimpin dalam suatu organisasi pada posisi 

yang terpenting. Demikian juga pemimpin dimanapun letaknya akan 

selalu mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan 

kepemimpinannya. Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam 

memberikan pengarahan kepada karyawan apalagi pada saat-saat 

sekarang ini dimana semua serba terbuka, maka kepemimpinan yang 

dibutuhkan adalah pemimpin yang bisa memberdayakan dan 

memotivasi karyawannya. Kepemimpinan yang bisa menumbuhkan 

motivasi kerja karyawan adalah kepemimpinan yang bisa 

menumbuhkan rasa percaya diri para karyawan dalam menjalankan 

tugasnya masing-masing.  

Pemimpin merupakan dampak interaktif dari faktor individu 

atau pribadi dengan faktor situasi atau orang yang mampu 

menggerakkan orang-orang lain agar orang-orang dalam suatu 

organisasi yang telah direncanakan dan disusun terlebih dahulu dalam 

suasana moralitas yang tinggi, dengan penuh semangat dan kegairahan 

dalam rnenyelesaikan pekerjaannya masing-masing dengan hasil yang 

diharapkan. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang selain 

berorientasi pada tugas (task specialist) sekaligus berorientasi pada 
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hubungan antar manusia (human realtion specialist). Kelompok yang 

berprestasi tinggi lazimnya mempunyai pemimpin yang dapat 

menyampaikan harapan-harapan organisasi yang dibutuhkan. Sikap 

yang ditunjukkan oleh pemimpin dalam mengkomunikasikan harapan-

harapan mereka tentang kinerja akan menentukan apakah mereka akan 

diterima oleh anggota kelompok atau tidak. Dalam kenyataannya 

pemimpin dapat mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja, 

keamanan, kualitas kerja, terutama tingkat prestasi kerja. Pemimpin 

juga memainkan peranan kritis dalam membantu kelompok individu 

untuk mencapai tujuan. Menurut Kartono (1994:48) bahwa 

kepemimpinan itu adalah sebagai berikut: 

a. Kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas, diperlukan bagi suatu 

situasi khusus. Sebab dalam suatu kelompok yang melakukan 

aktifitas-aktifitas tertentu dan punya tujuan serta peralatan khusus, 

pemimpin kelompok dengan ciri-ciri karakteristiknya itu 

merupakan fungsi dari situasi khusus tadi. Jelasnya, sifat-sifat 

utama dari pemimpin dan kepemimpinannya harus sesuai dan bisa 

diterima kelompoknya, juga bersangkutan, serta cocok dengan 

situasi zamannya. 

b. Pada umumnya pemimpin itu juga memilki beberapa sifat – sifat 

superior melebihi kawan-kawan lainnya atau melebihi para 

bawahannya. Paling sedikit dia harus memiliki superioritas dalam 
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satu atau dua kemampuan/keahlian sehingga kepemimpinannya 

bisa berwibawa.  

Menurut Newman (1968) dikutip dalam Handoko (2000:97) 

bahwa kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku 

orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan 

maupun kelompok. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa 

kepemimpinan tidak harus dibatasi oleh aturan-aturan atau tata karma 

birokrasi. Kepemimpinan Bisa terjadi dimana saja, asalkan seseorang 

menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain 

kearah tercapainya suatu tujuan tertentu.  

Kepemimpinan Dapat pula dipandang sebagai kepribadian 

(Personality) yang berpengaruh terhadap orang lain. Terry dalam Rivai 

berpendapat bahwa kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam 

diri orang dengan seseorang atau pimpinan, mempengaruhi orang lain 

untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungannya dengan tugas 

untuk mencapai yang diinginkan pemimpin (Rivai, 2004 : 167).  

2. Gaya Kepemimpinan  

Seorang pemimpin dapat melaksanakan macam-macam gaya 

kepemimpinan, yang sebagian besar tergantung dari watak orang yang 

bersangkutan. Tetapi, seorang pemimpin yang bijaksana senantiasa 

akan berusaha untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang paling 

sesuai  dengan situasi serta kondisi yang dihadapinya. Setiap 

pemimpin menjalankan kepemimpinan atau leadership.  
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Gaya kepemimpinan mengandung pengertian sebagai suatu 

Perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut 

kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya 

membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Gaya Kepemimpinan juga 

disebut perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, 

keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan oleh seorang 

pemimpin ketika mencoba memengaruhi kinerja bawahannya.  

Dalam gaya kepemimpinan merniliki tiga pola dasar yaitu yang 

mementingkan pelaksanaan tugas, yang mementingkan hubungan 

kerjasama, dan yang mementingkan hasil yang dapat dicapai. Sehingga 

lebih tepatnya gaya kepemimpinan adalah suatu gaya yang dapat 

memaksimumkan produktifitas, kepuasan kerja dan mudah 

menyesuaikan segala situasi. Gaya kepemimpinan, pada dasarnya 

adalah suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang 

menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut 

biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu.  

Dalam menjalankan kepemimpinannya seorang pemimpin 

tidak lepas dari adanya suatu gaya atau sering disebut sebagai gaya 

kepemimpinan. Gaya kepemimpinan didefinisikan sebagai sebuah pola 

penekanan, diindeks dengan frekuensi atau intensitas dari perilaku 

Kepemimpinan Tertentu Atau sikap, Yang Menempatkan Seorang 

pemimpin pada fungsi kepemimpinan yang berbeda. Gaya ini 

bertujuan untuk menimbulkan kepatuhan pada mereka yang bekerja 
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bagi suatu organisasi untuk memenuhi dan sesuai dengan arahan dari 

pemimpin.  

Gaya kepemimpinan adalah adalah pola perilaku konsisten 

yang diterapkan oleh pemimpin melalui orang lain, yaitu pola perilaku 

yang diperlihatkan pimpinan pada mat mempengaruhi orang lain dan 

seperti apa persepsi orang lain. Gaya kepemimpinan bukanlah soal 

bagaimana pendapat pemimpin tentang perilaku mereka sendiri dalam 

memimpin tetapi bagaimana persepsi orang lain, terutama bawahannya 

tentang perilaku pemimpinnya.  

Dalam Teori Hersey and Blanchard dalam Wirawan (2008: 

89), pemimpin mengaplikasikan gaya situasional sesuai dengan derajat 

kesiapan anggota kelompok. Ada dua poin yang penting yang harus 

diperhatikan oleh seseorang pemimpin antara lain yaitu perilaku 

berorientasikan tugas dan prilaku berorientasikan hubungan 

manusiawi. Ada empat gaya kepemimpinan yang terkait dengan teori 

ini, yakni: 

a. Telling (kepemimpinan memberitahu) 

Gaya kepemimpinan ini adalah refleksi dari gaya 

kepemimpinan mengarahkan. Dari gambar di bawah gaya 

kepemimpinan ini sarat dengan perilaku berorientasikan tugas minim 

prilaku berorientasikan hubungan manusia, Wirawan (2008: 90).  

Perilaku pemimpin yang tinggi pengarahan dan rendah 

dukungan dirujuk sebagai instruksi karena gaya ini di cirikan dengan 
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komunikasi satu arah. Pemimpin memberikan batasan peranan 

pengikutnya dan memberitahu mereka tentang apa, bagaimana, 

bilamana, dan dimana mereka melaknsanakan berbagi tugas. Inisiatif 

pemecahan masalah dan keputusan diumumkan, dan pelaksanaannya 

diawasi secara ketat oleh pemimpin, Thoha (2007: 63). 

Hersey dan Blanchard dalam Sutarto (2001: 137), telling 

merupakan gaya kepemimpinan dengan ciri – ciri: 

 Tinggi tugas dan rendah hubungan 

 Pemimpin memberi perintah khusus  

 Pengawasan dilakukan secara ketat 

 Pemimpin menerangkan kepada bawahan apa yang harus 

dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan, kapan harus 

dilakuksanakan pekerjaan itu, dan dimana pekerjaan itu harus 

dilakukan. 

b. Selling (gaya kepemimpinan menjual)  

Gaya kepemimpinan ini adalah refleksi dari gaya 

kepemimpinan otokratis, akan tetapi lebih mengutamakan komunikasi 

persuasive dan selalu membimbing bawahan. Dari gambar dibawah ini 

bias disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan ini sarat dengan perilaku 

berorientasikan tugas namun di imbangi dengan perilaku yang 

berorientasi pada hubungan manusiawi, Wirawan (2008: 91).  

Perilaku pemimpin yang tinggi pengarahan dan tinggi 

dukungan dirujuk sebagai konsultasi, karena dalam menggunakan gaya 
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ini, pemimpin masih banyak memberikan pengarahan dan masih 

membuat hamper sama dengan keputusan, tetapi hal ini diikuti dengan 

meningkatkan 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 atas pengambilan keputusan tetap pada 

pemimpin, Thoha (2007: 63). 

Ciri – ciri kepemimpinan selling, Hersey dan Blanchard dalam 

Sutarto 2001: 137): 

 Tinggi tugas dan tinggi hubungan  

 Pemimpin menerangkan keputusan 

 Pemimpin memberikan kesempatan untuk penjelasan 

 Pemimpin masih banyak melakukan pengarahan 

 Pemimpin mulai melakukan komunikasi dua arah 

c. Participating (gaya kepemimpinan partisipasi)  

Gaya kepemimpinan ini adalah refleksi dari gaya 

kepemimpinan partisipatif. Gaya ini lebih mengutamakan prilaku yang 

berorientasikan pada hubungan manusiawi daripada perilaku yang 

berorientasikan pada tugas. Pada gambar dibawah ini bias dilihat 

bahwa gaya kepemimpinan ini sarat dengan perilaku hubungan 

manusiawi tetapi minim perilaku yang berorientasi pada tugas, 

Wirawan (2008: 91). 
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Pemimpin yang rendah dukungan dan rengarahan dirujuk 

sebagai partisipasi, karenan posisi control atas pemecahan masalah dan 

pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Dengan penggunaan 

gaya ini, pemimpin dan pengikut saling tukar menukar ide dalam 

pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Komunikasi dua arah 

ditingkatkan, dan peran pemimpin secara aktif mendengar. Tanggung 

jawab pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sebagian besar 

berada pada pengikut. Hal ini sudah sewajarnya karena pengikut 

memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas Thoha (2007: 63). 

Ciri – ciri kepemimpinan partisipasi yakni, Hersey dan 

Blanchard dalam Sutarto (2001: 137): 

 Tinggi hubungan dan rendah tugas  

 Pemimpin dan bawahan saling memberikan gagasan 

 Pemimpin dan bawahan bersama – sama membuat keputusan 

d. Delegating (gaya kepemimpinan delegasi) 

Gaya kepemimpinan ini adalah refleksi dari gaya 

kepemimpinan lepas kendali. Pemimpin yang ingin 

mengimplementasikan gaya ini harus yakin akan kemampuan dan 

kesadaran dari bawahannya. Karena kepemimpinan ini sama – sama 

tidak menaruh perhatian pada tugaas maupun hubungan manusiawi. 

Gaya kepemimpinan ini adalah model gaya kepemimpinan 

mendelegasikan Wirawan (2008: 91). 
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Perilaku pemimpin yang rendah dukungan dan rendah 

pengarahan dirujuk sebagai delegasi, karena pemimpin mendiskusikan 

masalah bersama – sama dengan bawahan sehingga tercapai 

kesepakatan mengenai definisi masalah yang kemudian proses 

pembuatan keputusan didelegasikan secara keseluruhan pada bawahan; 

sekarang bawahanlah yang memiliki control untuk memutuskan 

tentang bagaimana cara pelaksanaan tugas. Pemimpin memberikan 

kesempatan yang luas bagi bawahan untuk melaksanakan pertunjukan 

mereka sendiri karena mereka meiliki kemampuan dan keyakinan 

untuk memikul tanggung jawab dalam pengarahan perilaku mereka 

sendiri Thoha (2007: 67). 

Hersey dan Blanchard dalam Sutarto (2001: 137), Delegating 

merupakan gaya kepemimpinan dengan ciri – ciri: 

 Rendah hubungan dan rendah tugas 

 Pemimpin melimpahkan pembuatan keputusan dan pelaksanaan 

kepada bawahan 
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Gambar 2.1 

Empat Gaya Dasar Kepemimpinan 
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Sumber: Wirawan, 2008, hal. 92 
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3. Kinerja  

Kinerja atau sering disebut performance adalah suatu gambaran 

tentang aktivitas-aktivitas pegawai dalam menetapkan selisih antara hasil 

akhir yang diharapkan dengan hasil aktual yang sesungguhnya. Kinerja 

dapat pula diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan atau program dan kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 

rencana strategi suatu organisasi.  

Menurut Atmosoeprapto (2001: 58), kinerja adalah perbandingan 

antara keluaran (ouput) yang dicapai dengan masukan (input) yang 

diberikan. Selain itu, kinerja juga merupakan hasil dari efisiensi 

pengelolaan masukan dan efektivitas pencapaian sasaran. Oleh karena itu, 

efektivitas dan efisiensi pekerjaan yang tinggi akan menghasilkan kinerja 

yang tinggi pula. Untuk memperoleh kinerja yang tinggi dibutuhkan sikap 

mental yang memiliki pandangan jauh ke depan. Seseorang harus 

mempunyai sikap optimis, bahwa kualitas hidup dan kehidupan hari esok 

lebih baik dari hari ini. Terdapat beberapa pandangan para pakar tentang 

pengertian manajemen kinerja.  

Menurut Dessler dalam (Hasibuan 2003:129) penilaian kinerja 

merupakan prosedur yang meliputi (1) penetapa standar kerja; (2) 

penilaian kinerja aktual pegawai dalam hubungan dengan standar-standar 

ini; (3) memberi umpan balik kepada pegawai dengan tujuan memotivasi 
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orang tersebut untuk menghilangkan kemerosotan kinerja atau terus 

berkinerja lebih tinggi lain.  

Manajemen kinerja adalah proses komunikasi yang dilakukan 

secara terus menerus antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses 

komunikasi ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta 

pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Proses komunikasi 

merupakan suatu sistem, memiliki sejumlah bagian yang semuanya harus 

diikutsertakan apabila manajemen kinerja ini hendak memberikan nilai 

tambah bagi organisasi, manajer dan karyawan.  

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalarn melaksanakan tugasnya 

sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, pegawai 

bisa belajar seberapa besar kinerja mereka melalui sarana informasi seperti 

komentar baik dari mitra kerja. Namun demikian penilaian kinerja yang 

mengacu kepada suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, 

menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan 

perilaku dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran.  

Fokus penilaian kinerja adalah untuk mengetahui seberapa 

produktif seorang karyawan dan apakah bisa bekerja sama atau lebih 

efektif di masa yang akan datang. Menurut definisinya, manajemen kinerja 

adalah suatu proses strategis performansi SDM. Dalam manajemen kinerja 

kemampuan SDM sebagai kontributor individu dan bagian dari kelompok 

dikembangkan  melalui proses bersama antara manajer dan individu yang 
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lebih berdasarkan kesepakatan dari pada instruksi. Kesepakatan ini 

meliputi tujuan (objectives), Persyaratan pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan, serta pengembangan kinerja dan perencanaan pengembangan 

pribadi.  

Menurut  Gary  Dessler  (1997)  dalam  (Pella  dan  Inayati,  2011: 

275)  bahwa  unsur-unsur  penilaian  kinerja  pegawai  adalah  sebagai 

berikut: 

1. Kualitas pekerjaan, meliputi akurasi, ketelitian, penampilan, dan 

penerimaan keluaran. 

2. Kuantitas pekerjaan, meliputi volume keluaran dan kontribusi .  

3. Supervisi  yang  diperlukan,  meliputi  membutuhkan  saran,  

arahan atau perbaikan. 

4. Kehadiran, meliputi ketepatan  waktu,  disisplin,  dapat  dipercaya  

/diandalkan. 

5. Konservasi,  meliputi  pencegahan  pemborosan,  kerusakan,   dan  

pemeliharaan peralatan.  

6. Faktor  prestasi,  penilaian  presasi  kerja  pegawai  bagi  organisasi  

merupakan sarana untuk mengembangkan sumber daya manusia.  

Sedangkan  bagi  pegawai  penilaian  prestasi  dapat  memacu  

semangat  kerja, guna peningkatkan kinerja selanjutnya. Karena dengan  

penilaian prestasi ini  akan  merasa bahwa hasil kerja mereka diakui oleh  

pihak organisasi dan kemudian menimbulkan harapan untuk memperoleh  

kompensasi dari organisasi. 
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Mengenai  ukuran  kinerja  pegawai,  Wibowo  (2011:  246)  

menjelaskan secara rinci mengenai aspek penilaian kinerja individu yang  

kuantitas, kualitas, produktivitas,  ketepatan waktu, pengawasan biaya: 

Kuantitas, yang dinyatakan dalam bentuk jumlah  output  atau  

persentase/perbandingan  antara output  aktual  dan  output  target.  

Kuantitas  kerja  juga  merupakan  banyaknya  hasil  kerja  sesuai  dengan  

waktu  kerja  yang  ada,  yang  perlu  diperhatikan  bukan  hasil  rutin  

tetapi  seberapa  cepat  pekerjaan  dapat terselesaikan. 

1. Kualitas  kerja  adalah  mutu  hasil  kerja  yang  didasarkan  pada  

standar  yang  ditetapkan.  Kualitas  kerja  diukur  dengan  

indikator  ketepatan, ketelitian, keterampilan dan keberhasilan 

kerja. 

2. Produktivitas yang dapat diukur sebagai output per pegawai. 

3. Ketepatan  waktu;  yang  dapat  diukur  dengan  seberapa  banyak  

pekerjaan yang bisa diselesaikan tepat waktu. 

4. Pengawasan  biaya,  dapat  diukur  dengan  seberapa  besar  biaya  

yang  digunakan per unit produksi, besarnya upah buruh  baik 

langsung maupun tidak langsung. 

Dengan demikian kinerja bukan saja dilihat dari produk, hasil kerja 

atau prestasi kerja tetapi dilihat pula dari proses kerja. Kinerja seseorang 

atau organisasi dapat dikatakan baik bila proses kerjanya baik dan prestasi 

kerjanya baik. Jika sala satu dari unsur tersebut buruk maka kinerja 

menjadi buruk. 
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4. Hubungan Antara Kinerja Dan Gaya Kepemimpinan  

Setiap organisasi terdiri dari banyak orang yang mempunyai 

beraneka ragam watak dan sifat yang belum tentu sejalan dengan tujuan 

organisasi. Padahal tujuan organisasi tidak akan tercapai tanpa adanya 

kesamaan visi dan pandangan serta kerjasama semua pegawai yang berada 

di dalam organisasi. Pada saat itu dibutuhkan seorang pemimpin untuk 

mengarahkan karyawan agar sejalan dengan tujuan organisasi. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Stogdill dalam Stoner (1996: 119) yang 

menyatakan bahwa "Kepemimpinan adalah suatu proses mengarahkan dan 

mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota 

kelompok".  

Dari pendapat Stogdill tersebut maka dapat diartikan bahwa 

kepemimpinan itu merupakan upaya untuk mempengaruhi dan 

mengarahkan suatu kelompok. Keberhasilan suatu organisasi baik sebagai 

keseluruhan maupun berbagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu, 

sangat tergaritung pada mutu kepemimpinan yang terdapat dalam 

organisasi yang bersangkutan.  

Siagian (2002:127) berpendapat bahwa kiranya dapat dikatakan 

mutu kepemimpinan yang terdapat dalarn suatu organisasi memainkan 

peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut 

dalam menyelenggarakan berbagai kegiatannya terutama terlihat dalam 

kinerja para pegawainya.  
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Menurut Santoso dan Moeljono (2011:147) menyatakan bahwa 

sukses suatu organisasi, sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan 

yang senantiasa mengantisipasi perubahan dengan memanfaatkan semua 

kesempatan, memotivasi bawahan mereka untuk mencapai tingkat 

produktivitas.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas diketahui bahwa 

kepemimpinan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya melalui kegiatan mengendalikan, memimpin, inemengaruhi 

pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain. Jika dikaitkan dengan 

kinerja, maka ketika pimpinan menetapkan tujuan yang ingin dicapai 

adalah peningkatan kinerja, maka pimpinan akan menggunakan 

kepemimpinannya untuk mengendalikan bawahannya agar mengarah pada 

peningkatan kinerja. Sebagai hasilnya, melalui kepemimpinan yang baik 

maka organisasi akan berhasil mencapai target kinerja sesauai yang 

diharapkan.  

C. Kerangka Pemikiran 

Berikut ini dapat digambarkan kerangka pemikiran yang dijadikan 

dasar pemikiran dalam penelitian ini. Kerangka tersebut merupakan dasar 

pemikiran dalam melakukan analisis penelitian ini. 
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Gambar 2.2 

Gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Kerangka pikir dimaksudkan untuk mengetahui konsep pemikiran 

penelitian dalam melakukan pembahasan. Empat gaya kepemimpinan yang 

diambil dari teori Hersey dan Blancard meliputi telling, selling, participating dan 

delgating serta kinerja pegawai badan pemberdayaan masyarakat desa dan 

pemerintahan desa kabupaten nganjuk. Dalam Teori Hersey and Blanchard dalam 

Wirawan (2008: 89), pemimpin mengaplikasikan gaya situasional sesuai dengan 

derajat kesiapan anggota kelompok. Ada dua poin yang penting yang harus 

diperhatikan oleh seseorang pemimpin antara lain yaitu perilaku berorientasikan 

tugas dan prilaku berorientasikan hubungan manusiawi. Seorang pemimpin 

Gaya Kepemimpinan (X) 

Kinerja Pegawai (Y) 
- Kualitas pekerjaan 

- Kuantitas pekerjaan 

- Produktifitas kerja 

- Ketepatan waktu 
 

Telling (X1) 

 Pada tingkat kematangan situasi 1 

 Tinggi tugas dan rendah hubungan 

Selling (X2) 

 Pada tingakat kematangan situasi 2 

 Tinggi tugas dan tinggi hubungan 

Participating (X3) 

 Pada tingkat kematangan situasi 3 

 Tinggi hubungan dan rendah tugas 

Delegating (X4) 

 Pada tingkat kematangan situasi 4 

 Rendah hubungan dan rendah tugas 
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hendaknya mampu memposisikan serta menerapkan gaya sesuai dengan 

kemampuan bawahannya, sehingga gaya kepemimpinan yang diterapkan sudah 

sesuai maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kualitas, kuantitas, 

produktifitas dan ketepatan waktu. 

D. Hipotesis 

Dari rumusan masalah yang dikemukakan, maka hipotesis yang 

dapat diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja pegawai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Kabupaten Nganjuk. 

2. Gaya kepemimpinan Selling berpengaruh paling dominan terhadap 

kinerja pegawai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Kabupaten Nganjuk 

 


