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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dalam setiap perusahaan peranan manusia sangatlah dominan karena 

melalui peranan manusia tersebut dapat saling bekerjasama atau dengan 

lainnya untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan segala sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan. Sumber daya manusia yang bekerja 

diperusahaan menyumbangkan segala bentuk kemampuan yang dimiliki baik 

secara fisik maupun pikiran sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara 

maksimal. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut maka peranan atasan atau 

pimpinan menjadi salah satu faktor penentu atas keberhasilkan perusahaan 

tersebut. 

Kepemimpinan dalam suatu perusahaan merupakan suatu faktor yang 

menentukan berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuan-

tujuannya. Faktor ini berfungsi sebagai pendorong dalam rangka untuk 

peningkatan kinerja para karyawan dalam rangka mewujudkan tujuan 

organisasi. Kemampuan seorang pimpinan untuk memberikan dukungan 

terkait dalam upaya peningkatan kinerja karyawan sangat diperlukan. 

Pemimpin dapat pula berperan sebagai pendorong yang harus mempunyai 

kemampuan memahami orang lain, bisa menghargai anak buahnya dan  punya 

integritas yang  tinggi. Kenyataan ini memberikan bukti bahwa adanya 

keterkaitan antara gaya kepemimpinan dengan pencapaian kinerja karyawan. 
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Salah satu bentuk gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan oleh 

seorang pimpinan adalah gaya kepemimpinan situasional. Gaya 

kepemimpinan situasional dapat mengidentifikasi level tingkat kematangan 

individu atau kelompok yang hendak dipengaruhi untuk selanjutnya dapat 

ditentukan gaya kepemimpinan yang sesuai. 

Kepemimpinan situasional adalah teori kepemimpinan yang 

dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard yang mengatakan bahwa 

seseorang pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya (leadership 

style) dengan tahap pengembangan para bawahannya (follower development 

level) yakni berdasarkan sejauh mana kesiapan dari para bawahan tersebut 

untuk melaksanakan suatu tugas yang akan mencakup di dalamnya kebutuhan 

akan kompetensi dan motivasi. Dasar dari teori kepemimpinan situasional 

adalah tidak ada satu gaya kepemimpinan yang terbaik, dimana model ini 

terletak pada dua konsep dasar yaitu perpaduan antara gaya kepemimpinan 

dan tahap pengembangan/tingkat kematangan karyawan.  

Dalam kepemimpinan situasional terbagi menjadi empat kriteria gaya 

kepemimpinan yaitu gaya kepemimpinan telling/directing, dimana situasi ini 

terjadi pada saat bawahan tidak mampu menjalankan tugas dan tidak mau atau 

takut mencoba sesuatu yang baru sehingga harus menjalankan peran 

mengarahkan yang sangat besar dan memerintahkan apa yang harus dilakukan 

para bawahan. Gaya kepemimpinan ini lebih mengutamakan kemampuan 

pimpinan dalam rangka untuk menggerakkan para karyawan sehingga selalu 

mengikuti segala bentuk pentunjuk dalam proses penyelesaian pekerjaan. 

http://www.quickstart.co.id/teori-kepemimpinan/
http://www.quickstart.co.id/kepemimpinan/


3 

 

Gaya kepemimpinan selling/coaching, dapat memberikan gambaran 

mengenai situasi yang terjadi pada saat bawahan memiliki kompetensi yang 

kurang namun mereka memiliki keinginan untuk bekerja yang kuat dan mau 

mencoba hal-hal yang baru. Selanjutnya situasi kepemimpinan 

participating/supporting, menunjukkan dimana pada situasi ini, bawahan 

memiliki kompetensi yang tinggi tetapi mereka enggan atau memiliki perasaan 

tidak aman untuk melakukan pekerjaan tersebut. Adapun yang terakhir yaitu 

mengenai situasi kepemimpinan delegating/observing, dimana situasi ini 

karyawan memiliki kompetensi dan juga komitmen yang tinggi untuk 

menyelesaikan tugas sehingga pemimpin dapat melakukan pendelegasian 

pekerjaan kepada para bawahan. 

Faktor lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari seorang pemimpin 

adalah karyawan. Antara pemimpin dan karyawan tidak dapat dipisahkan, 

karena satu sama lain saling mendukung dan membutuhkan. Karyawan 

merupakan pelaksana kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Untuk 

mencapai tujuan perusahaan gaya kepemimpinan sangat berperan terhadap 

prestasi kerja karyawan, dimana setiap pemimpin mengharapkan prestasi 

karyawan yang lebih baik. Prestasi kerja karyawan yang tidak efektif akan 

mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan 

promosi, demosi, menyesuaikan kompensasi dan mengevaluasi kesalahan-

kesalahan desain pekerjaan. Apabila prestasi kerja karyawan berkualitas maka 

hasil kerja akan menjadi lebih optimal dan mampu membawa perusahaan 

untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan. 
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Pengadilan Negeri Situbondo merupakan lingkungan Peradilan 

Umum/Agama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki kebebasan untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Pengadilan Negeri Situbondo merupakan instansi yang memberikan suatu 

bentuk tanggung jawab dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang 

bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara yang masuk di tingkat pertama. Sebagian instansi pemerintah yang 

memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan masalah hukum 

maka kualitas sumber daya manusia yang dimiliki secara langsung 

memberikan jaminan atas kualitas pelayanan masyarakat yang diberikan. 

Pengadilan Negeri Situbondo merupakan instansi yang memberikan 

pelayanan kepada masyarakat mengenai masalah hukum, yang dalam 

aktivitasnya terbagi menjadi beberapa bagian tugas atau pekerjaan yang 

memiliki fungsi dan peranan yang saling mendukung. Jadi seluruh aktivitas 

pegawai dibawah kendali oleh seorang pimpinan sehingga proses koordinasi 

dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Pimpinan selalu berupaya untuk 

menggerakkan para pegawai untuk bekerja secara maksimal sehingga kinerja 

para pegawai dapat sesuai dengan harapan instansi melalui upaya untuk 

menciptakan semangat dalam bekerja diinstansi.  

Pimpinan setiap bagian selalu berupaya untuk meningkatkan 

idenpendent instansi sebagai upaya untuk memaksimalkan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat. Apabila ditinjau dari kematangan bawahan 
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selama ini para pegawai memiliki kemampuan yang cukup memenuhi dalam 

proses pelaksanaan aktivitas di instansi, namun demikian kemampuan yang 

dimiliki tidak diikuti dengan upaya dari instansi untuk mengembangkan 

potensi yang dimiliki para pegawai. Ditinjau dari kemauan para pegawai 

dalam melaksanakan aktivitas operasional di instansi, dapat dikatakan bahwa 

selama ini para pegawai belum memiliki motivasi yang tinggi terkait dalam 

bekerja diinstansi. Kondisi ini ditunjukkan dari adanya pegawai yang datang 

tidak secara tepat waktu dan sering meninggalkan pekerjaan ketika jam kerja. 

Rendahnya kemauan kerja para pegawai tersebut dikarenakan kurang kuatnya 

dukungan dari pimpinan dalam upaya meningkatkan motivasi para pegawai 

dalam bekerja. 

Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada gaya kepemimpinan di 

bagian kepegawaian, bagian umum, dan bagian keuangan dengan 

pertimbangan bahwa ketiga bagian tersebut memiliki peran yang penting 

dalam upaya mendukung aktivitas operasional instansi. Bagian kepegawaian 

pada Pengadilan Negeri Situbondo selama ini memiliki pimpinan selalu 

bersikap tegas dalam menjalankan aktivitas rutin yang harus dilakukan. 

Namun demikian pimpinan kurang memperhatikan kondisi para pegawai 

sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat secara maksimal untuk diselesaikan. 

Pimpinan jarang melakukan sosialisasi terkait dengan bidang kerja yang harus 

diselesaikan, kondisi ini menjadikan para pegawai belum secara maksimal 

dalam proses penyelesaian pekerjaan. Para pegawai merasakan bahwa 
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pekerjaan yang dibebankan kepada mereka terlalu memberatkan sehingga 

pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 

Kondisi kepemimpinan bagian kepegawaian tersebut diperkuat dari 

hasil wawancara kepada Bapak Gunung Rikayat selaku staff bagian 

kepegawaian, dimana beliau mengatakan:  

Selama ini pimpinan selalu memberikan arahan dalam proses 

penyelesaian pekerjaan secara tegas dan saya selaku staff harus menjalankan 

perintah yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Pimpinan sering memberikan tugas tanpa adanya koordinasi 

sehingga saya merasa terbebani atas tugas yang diberikan. Kondisi ini sering 

terjadi secara berulang-ulang sehingga saya merasakan pencapaian kinerja 

belum secara maksimal saya hasilkan” 

 

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ferry Irawan selaku 

pegawai bagian kepegawaian dimana beliau mengatakan bahwa: 

Dalam menjalankan perintah kepada bawahan pimpinan selalu tegas 

sehingga tugas harus dilaksanakan sesuai dengan arahan pimpinan. Apabila 

pekerjaan tidak diselesaikan sesuai dengan ketentuan maka pekerjaan harus 

diulang sesuai dengan perintah dari atasan. 

 

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmad 

Faruq selaku pegawai bagian kepegawaian dimana beliau mengatakan bahwa: 

Pimpinan selalu melakukan evaluasi setiap pekerjaan yang telah saya 

kerjakan, setiap terjadi permasalahan pimpinan selalu mempertanggung 

jawabkan sehingga pegawai harus mengikuti petunjuk atas perintah 

pimpinan. 

 

Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Hadiyoso 

selaku pegawai bagian kepegawaian dimana beliau mengatakan bahwa:  

Menurut saya selama ini pimpinan berlaku secara tegas dalam 

memberikan tugas atau perintah kepada pegawai, jadi setiap terdapat 

permasalahan pimpinan selalu tidak memperhatikan kebutuhan atau 

keinginan para pegawai. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dengan jelas 

diketahui bahwa selama ini pimpinan pada bagian kepegawaian kurang 

memberikan perhatian atas kondisi atau kemampuan para pegawai. Kebijakan 

pimpinan ini menjadikan para pegawai kurang maksimal dalam  proses 

penyelesaikan tugas atau pekerjaan. 

Gaya kepemimpinan pada bagian umum selama ini belum mampu 

memberikan dukungan kepada pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. 

Pimpinan kurang tegas kepada pegawai sehingga terkesan perintah atau tugas 

yang diberikan pimpinan belum dijalankan secara sepenuhnya oleh pegawai, 

sehingga pelanggaran sering dilakukan dalam hal ini mengenai pelaksanaan 

tugas tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan dan pegawai belum 

sepenuhnya menjalankan instruksi yang diberikan pimpinan dengan benar. 

Kenyataan ini menjadikan pencapaian kinerja pegawai belum maksimal. 

Untuk memperkuat fenomena mengenai gaya kepemimpinan pada bagian 

umum maka disampaikan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak 

Budiarsoh selaku staff bagian umum, yang secara lengkap diketahui sebagai 

berikut: 

Saya selaku staff merasakan bahwa selama ini pimpinan kurang 

memberikan ketegasan dalam pengambilan keputusan yang akan ditetapkan 

dan terkesan hanya formalitas. Pimpinan juga kurang melakukan komunikasi 

kepada pegawai, sehingga pinpinan terkesan kurang memiliki kepedulian 

dengan pegawai. 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Satrio 

Fermansyah selaku pegawai bagian umum dimana beliau mengatakan bahwa: 

Menurut saya selama ini pimpinan selalu mengikuti apa harapan 

pegawai sehingga saya rasaka  pimpinan kurang tegas dalam menjalankan 
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fungsinya. Kurang berjalannya fungsi kepemimpinan tersebut menjadikan 

pegawai kurang memiliki kenyakinan  dalam melakukan pengelolaan para 

pegawai. 

 

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Moch. 

Rusli Efendi selaku pegawai bagian umum dimana beliau mengatakan bahwa: 

Pimpinan menurut saya selalu menjalankan kebijakan dalam aktivitas 

di dalam instansi belum secara tegas sehingga proses kebijakan sepenuhnya 

belum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. 

 

Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Faris Zainul 

Anwar selaku pegawai bagian umum dimana beliau mengatakan bahwa: 

Apabila dikaitkan dengan gaya kepemimpinan selama ini pimpinan 

kurang mampu menjalankan perannya secara maksimal sehingga aktivitas 

pegawai belum bisan berjalan secara maksimal 

 

Hasil wawancara jelas diketahui bahwa selama ini selama ini pimpinan 

belum melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat menjaga hubungan baik 

dengan pegawai, sehingga pimpinan hanya bekerja sesuai dengan aktivitas 

rutin yang dilakukan tanpa adanya upaya untuk melakukan atau menjaga 

hubungan kerja yang baik dengan pegawai. 

Selanjutnya gaya kepemimpinan pada bagian keuangan dapat diketahui 

bahwa pimpinan dalam penetapan tugas yang harus dilaksanakan para 

pegawai belum mampu memberikan rasa keadilan para pegawai, dimana 

beban tugas yang diberikan kepada pegawai yang memang bukan menjadi 

tugasnya sehingga para pegawai merasakan adanya pembedaan dalam 

penetapan tugas yang harus diselesaikan. Selama ini pimpinan juga hanya 

memberikan kepercayaan kepada para pegawai yang memiliki kedekatan 

dalam hubungan kerjanya, hal ini ditunjukkan dengan adanya kepercayaan 
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kepada orang-orang tertentu dalam pemberian tugas dan kondisi ini 

menjadikan kurang harmonisnya hubungan kerja antar pegawai. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ahmad Saifi 

selaku staff bagian keuangan, yang secara lengkap diketahui sebagai berikut: 

Selama ini menurut saya selaku staff pimpinan kurang mampu 

memberikan rasa adil kepada pegawai, dimana hanya kepada pegawai 

tertentu pimpinan memberikan kesempatan secara luas sehingga menjadikan 

kebijakan yang diambil dapat dikatakan masih sepihak dan hanya untuk 

pegawai-pegawai tertentu. 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Intan Mustika Atmaningrum 

dalam hasil wawancara beliau selaku pegawai bagian keuangan mengtakan 

bahwa: 

Menurut saya pimpinan selama ini masih melaksanakan kebijakan 

secara sepihak sehinga pimpinan belum memberikan kebebasan secara 

langsung kepada pegawai. Pimpinan hanya memberikan penilaian 

keberhasilan dalam pencapain tugas tergantung dalam proses penyelesaian 

pekerjaan. 

 

Selanjutnya dalam hasil wawancara yg dilakukan kepada Bapak Moh. 

Husi Tamrin selaku pegawai bagian keuangan dimana beliau mengatakan 

bahwa: 

Saya kira pimpinan selama ini belum memberikan kesempatan kepada 

pegawai untuk menyampaikan pendapat terkait dengan kebijakan yang 

ditetapkan. Kenyataan tersebut dapat membuktikan bahwa pimpinan belum 

bekerja sesuai dengan harapan instansi. 

 

Adapun hasil wawancara menurut Ibu Soelistinah selaku pegawai 

bagian keuangan dimana beliau mengatakan bahwa: 

Sebagai pimpinan seharusnya selalu memperhatikan kebutuhan 

pegawai, dimana selama ini pimpinan hanya memperhatikan keinginan para 

pegawai yang dirasa dekat dengan pimpinan, kondisi ini menjadikan adanya 

rasa ketidakadilan dalam memberikan kebijakan. 
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Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa selama 

ini terdapat permasalahan terkait dengan kepemimpinan yang diterapkan oleh 

instansi sehinga dapat memberikan dampak terhadap aktivitas para pegawai di 

instansi. Berdasarkan latar belakang penelitian maka judul dalam penelitian ini 

yaitu: “Analisis Gaya Kepemimpinan Pada Pengadilan Negeri Situbondo 

(Penerapan Model Harsey and Blanchard)” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun 

rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimanakah kematangan bawahan di Pengadilan Negeri Situbondo? 

2. Bagaimanakah gaya kepemimpinan perilaku tugas dan perilaku hubungan 

di Pengadilan Negeri Situbondo? 

3. Gaya kepemimpinan apakah yang sesuai dengan teori Hersey dan 

Blanchard di Pengadilan Negeri Situbondo? 

C. Batasan Masalah 

Agar hasil penelitian lebih terfokus maka subyek dalam penelitan ini 

yaitu pegawai Pengadilan Negeri Situbondo yang meliputi bagian 

kepegawaian, umum, dan keuangan dengan menggunakan teori gaya 

kepemimipinan Hersey dan Blanchard. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan kematangan bawahan di Pengadilan Negeri 

Situbondo. 
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b. Untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan perilaku tugas dan 

perilaku hubungan di Pengadilan Negeri Situbondo. 

c. Untuk menganalisis gaya kepemimpinan yang sesuai dengan teori 

Hersey dan Blanchard. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Pengadilan Negeri Situbondo. 

Dapat digunakan sebagai pertimbangan instansi dalam menetapkan 

kebijakan terkait dengan penetapan gaya kepemimpinan. 

b. Penelitian Selanjutnya. 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan 

penelitian dengan topik penelitian yang sama. 

 


