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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Ana Elok Imtihanah (2009), dengan judul penelitian Analisis Gaya 

Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Fakultas 

Ekonomi  Universitas Islam Negeri  Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil 

penelitian, menunjukkan bahwa Gaya kepemimpinan di  Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibahim  Malang adalah gaya 

kepemimpinan selling karena dalam fakultas  ekonomi tugasnya sangat 

tinggi dan hubungannya juga sangat tinggi dan  piminan selalu memberi 

pengarahan  dan menjelaskan hasil keputusan.  Dan juga gaya 

kepemimpinan di fakultas ekonomi sangat sesuai dengan konsep islam 

karena kepemimpinannya mengedepankan hubungan yang  baik dan 

keteladanan yang tinggi dan tugas yang sangat maksimal dan optimal. 

Adapun hasil penelitian Ardiansyah (2011) yang berjudul Analisis 

Gaya Kepemimpinan Situasional (Situational Leadership) Sebagai Model 

Kepemimpinan di Era Modern.Penerapan gaya kepemimpinan situasional 

kaitannya dengan iklim kerja organisasi  Dinas Sosial Berau terlihat sangat 

kondusif  dapat meningkatkan partisipasi bawahan dan  memicu 

peningkatan kinerja organisasi pada  saat ini. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kaimuddin, Darmawansyah 

dan Razak (2013) dengan judul Gaya Kepemimpinan Situasional Kepala 

Puskesmas Bara-Baraya Kota Makassar Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pada umumnya responden menyatakan gaya kepemimpinan kepala  

puskesmas berdasarkan cara pemecahan masalahnya adalah tipe partisipasi 

yakni sebanyak tujuh belas orang (37,8%) dan hanya empat orang (8,9%) 

yang menyatakan gaya kepemimpinan kepala puskesmas adalah tipe 

delegasi dan pada umumnya responden menyatakan gaya kepemimpinan 

kepala puskesmas berdasarkan cara pengambilan keputusannya adalah tipe 

instruksi yakni sebanyak dua puluh orang (44,4%) dan hanya dua orang 

(4,5%) yang menyatakan gaya kepemimpinan kepala puskesmas adalah  tipe 

partisipasi. 

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Melly Cahyani 

dan Roy Setiawan (2014) dengan judul Analisa Kepemimpinan Situasional 

Pada CV. Inti Karya  Utama. Hasil menunjukkan bahwa supervisor 

memiliki gaya participating dan tingkat kesiapan pengikut sangat tinggi. 

Meskipun tidak cocok antara gaya kepemimpinan dengan tingkat 

kesiapannya, namun efektifitas pemimpin dinilai tinggi. Gaya sekunder 

supervisor adalah selling dan tingkat adaptibilitasnya adalah menengah 

sehingga supervisor memiliki kecenderungan banyak  menggunakan gaya 

primernya yaitu participating dan sulit  berganti ke gaya sekundernya yaitu 

selling. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

mengenai obyek atau lokasi penelitian yang digunakan. Adapun 

persamaannya yaitu sama-sama melakukan analisis gaya kepemimpinan 

situasional yang mencakup mengenai perilaku tugas, perilaku hubungan dan 

kematangan karyawan. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Menurut Thoha (2004:256) berpendapat bahwa kepemimpinan 

adalah kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain dan 

memiliki semangat total terhadap usaha mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Mohyi (2005:161) yang dimaksud kepemimpinan adalah kegiatan 

mempengaruhi, mengorganisir, menggerakkan, mengarahkan atau 

mempengaruhi orang lain (bawahan) untuk melaksanakan sesuatu dalam 

rangka mencapai tujuan.  

2. Faktor-faktor Gaya Kepemimpinan  

Menurut Thoha (2004:44) untuk mengukur baik tidaknya atau sehat 

tidaknya suatu gaya kepemimpinan dapat diukur dengan 8 (delapan) faktor 

penilaian yang masuk di dalam faktor-faktor gaya kepemimpinan yang meliputi: 

a. Faktor memerima tanggung jawab 

Seorang pemimpin harus bersedia bertanggung jawab terhadap segala 

sesuatu yang terjadi pada organisasi yang dipimpinnya, baik apa yang 

dilakukan oleh bawahannya maupun produktivitasnya.  



11 
 

b. Faktor berkemampuan berkomunikasi 

Kemampuan seorang pemimpin untuk berkomunikasi dengan 

bawahannya mengenai segala perubahan atau perkembangan perubahan 

serta menerima saran-saran yang baik dari bawahannya. 

c. Faktor kemampuan untuk bisa perceptif 

Seorang pemimpin harus mampu mengatasi persoalan-persoalan yang 

muncul, oleh sebab itu pemimpin harus mempunyai kelebihan-

kelebihan tertentu dari bawahannya, sehingga mampu mempengaruhi 

perilaku bawahannya untuk melaksanakan pekerjaannya secara sadar 

dan suka rela untuk mencapai tujuan yang diharapkan.  

d. Faktor kemampuan untuk bersikap objektif 

Kemampuan untuk mengambil keputusan secara adil dan dapat diterima 

oleh semua pihak yang menjadi bawahannya.  

e. Faktor kemampuan menentukan prioritas 

Seorang pemimpin harus dapat mengambil keputusan manajemen yang 

sangat penting, mengingat terdapat banyak masalah yang muncul yang 

memerlukan pemecahan berdasarkan kepentingan yang paling 

mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu. 

f. Faktor kemampuan mengatasi masalah yang timbul 

Seorang pemimpin harus bisa mengatasi persoalan-persoalan yang 

timbul melalui pendekatan-pendekatan structural maupun pribadi. 
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g. Faktor kemampuan untuk merencanakan 

Seorang pemimpin harus mampu untuk menentukan apa yang akan 

dikerjakan, siapa yang akan mengerjakan, kapan akan dikerjakan, 

dimana akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. 

h. Faktor kemampuan untuk mengerjakan 

Kemampuan pemimpin untuk memberitahukan dan menjelaskan tujuan-

tujuan kepada bawahannya, memanajemen dan mengajak para 

bawahannya untuk bekerja semaksimal mungkin, membimbing tenaga 

kerja untuk mencapai standar operasional, mengembangkan tenaga 

kerja bawahan guna merealisasikan kemungkinan-kemingkinan, 

memberikan hak kepada orang-orang untuk mendengarkan, memuji dan 

memberikan solusi secara adil, serta memperbaiki hasil dipandang dari 

sudut pengendalian. 

3. Pentingnya Kepemimpinan Dalam Organisasi 

Dalam organisasi, pemimpin dan efektifitas kepemimpinan itu 

sangat penting. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut (Mohyi 2005:162) 

a. Sebagai pengatur, pengarah organisasi untuk mencapai tujuan 

b. Penanggung jawab dan pembuat kebijakan-kebijakan organisasi 

c. Pemersatu dan memotivasi para bawahannya dalam melaksanakan 

aktivitas organisasi 
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d. Pelapor dalam menjalankan aktivitas manajemen, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan pengolahan sumber 

daya yang ada 

e. Sebagai pelopor memajukan organisasi 

4. 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 (2005:125) fungsi 

tersebut adalah merupakan fungsi yang harus dilaksanakan atau merupakan 

beban dan pemimpin. Keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi adalah 

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin. 

Menurut Arifin (2005:128) di dalam kotak segi 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: 
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Gambar 2.1 

Model Kepemimpinan Situasional 

Tinggi 

Hubungan Tinggi dan Tugas 

Rendah (Partisipasi) 

Tugas Tinggi Hubungan 

Tinggi (Konsultasi) 

Hubungan Rendah dan Tugas 

Rendah (Delegasi) 

Tugas Tinggi dan 

Hubungan Rendah 

(Instruksi) 

 

Rendah   Perilaku Tugas   

        

Sumber: Arifin (2005:128) 

Berdasarkan gambar 2.1 di atas, dapat dilihat titik potong terjadi 

dalam kuadran tugas tinggi dan hubungan rendah. Oleh karena itu 

hendaknya pemimpin yang bekerja dengan karyawan yang 

mendemonstrasikan kematangan rendah harus memakai gaya kepemimpinan 

yang banyak mengarahkan kepada bawahan.  

Menurut Thoha (2004:315) kematangan (maturity)dalam  situasional 

dapat dirumuskan sebagai suatu kemampuan dan kemauan orang-orang yang 

mau bertanggung jawab dalam mengarahkan perilakunya sendiri. Kemampuan 

yang merupakan salah satu unsur dalam kematangan, berkaitan dengan 

pengetahuan atau ketrampilan yang dapat diperoleh dan pendidikan, latihan 

atau pengalaman. Adapun kemauan merupakan unsur yang lain dari 

kematangan bertalian dengan keyakinan diri dan motivasi seseorang. 

Perilaku 
Hubungan 

Rendah 
Kematangan 

Tinggi 
Kematangan 
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Gaya kepemimpinan merupakan norma yang digunakan sewaktu 

mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Menurut Thoha (2004:313) 

pada hakekatnya perilaku dasar pemimpin yang mendapat tanggapan para 

pengikutnya, sewaktu pemimpin tersebut melakukan proses pemecahan 

masalah dan pembuatan keputusan, maka empat gaya kepemimpinan dasar 

situasional dapat diaplikasikan dengan suatu proses pengambilan keputusan 

tersebut. Gaya kepemimpinan dalam pembuatan keputusan disajikan pada 

Tabel 21 berikut:  

Tabel 2.1 

Empat Gaya Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan 

Partisipasi (G3) Konsultasi (G2) 

Delegasi (G4) Instruksi (G1) 

Sumber : Thoha (2004:314)  

Perilaku pemimpin yang tinggi pengarahan dan rendah dukungan 

(G1) dirujuk sebagai instruksi, 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.  

Perilaku pemimpin yang tinggi pengarahan dan tinggi dukungan 

(G2) dirujuk sebagai konsulasi, karena dalam menggunakan gaya ini, 

pemimpin masih banyak memberikan pengarahan dan masih membuat 
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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. 

Perilaku pemimpin yang tinggi dukungan dan rendah pengarahan 

(G3) dirujuk sebagai partisipasi, karena posisi kontrol atas 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 keputusan sebagian besar 

berada pada pihak pengikut. Hal ini sudah sewajarnya karena pengikut 

memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas. 

Perilaku pemimpin yang rendah dukungan dan rendah pengarahan 

(G4) dirujuk sebagai delegasi, 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. 
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Tingkat kesiapan/kematangan individu atau kelompok yang 

berbeda menuntut gaya kepemimpinan yang berbeda pula. Hersey dan 

Blanchard memilah gaya kepemimpinan dalam perilaku kerja dan perilaku 

hubungan yang harus diterapkan terhadap pengikut dengan derajat 

kesiapan/kematangan tertentu. Perilaku Kerja meliputi penggunaan 

komunikasi satu-arah, pendekatan tugas, dan pemberitahuan pada pengikut 

seputar hal apa saja yang harus mereka lakukan, kapan, dan bagaimana 

melakukannya.  Kategori dari keseluruhan gaya kepemimpinan situasional 

dapat diidentifikasi mereka dalam 4 notasi yaitu S1 sampai S4 yang 

merupakan kombinasi dari dua perilaku. 

Gambar 2.2 

Gaya Kepemimpinan Situasional 

 

Sumber:  Hersey and Blanchard  

Penjelasan gaya kepemimpinan situasional menurut Paul Hersey and Ken 

Blanchard sebagai berikut: 
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S1: Telling (Pemberitahu) - Gaya ini paling tepat untuk kesiapan pengikut 

rendah (R1). Ini menekankan perilaku tugas tinggi dan perilaku hubungan 

yang terbatas. Gaya kepemimpinan telling (kadang-kadang disebut 

directing) adalah karakteristik gaya kepemimpinan dengan komunikasi satu 

arah. Pemimpin memberitahu individu atau kelompok soal apa, bagaimana, 

mengapa, kapan dan dimana sebuah pekerjaan dilaksanakan. Pemimpin 

selalu memberikan instruksi yang jelas, arahan yang rinci, serta mengawasi 

pekerjaan secara langsung. 

S2: Selling (Penjual) - Gaya ini paling tepat untuk kesiapan pengikut 

moderat (R2). Ini menekankan pada jumlah tugas dan perilaku hubungan 

yang tinggi. Pada tahapan gaya kepemimpinan ini seorang pemimpin masih 

memberi arahan namun ia menggunakan komunikasi dua arah dan memberi 

dukungan secara emosional terhadap individu atau kelompok guna 

memotivasi dan rasa percaya diri pengikut. Gaya ini muncul kala 

kompetensi individu atau kelompok meningkat, sehingga pemimpin perlu 

terus menyediakan sikap membimbing akibat individu atau kelompok belum 

siap mengambil tanggung jawab penuh atas proses dalam pekerjaan. 

S3: Participating (Partisipatif) - Gaya ini paling tepat untuk kesiapan pengikut 

tinggi dengan motivasi moderat (R3). Ini menekankan pada jumlah tinggi 

perilaku hubungan tetapi jumlah perilaku tugas rendah.Gaya kepemimpinan 

pada tahap ini mendorong individu atau kelompok untuk saling berbagi 

gagasan dan sekaligus memfasilitasi pekerjaan dengan semangat yang mereka 

tunjukkan.Gaya ini muncul tatkala pengikut merasa percaya diri dalam 
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melakukan pekerjaannya sehingga pemimpin tidak lagi terlalu bersikap sebagai 

pengarah.Pemimpin tetap memelihara komunikasi terbuka, tetapi kini 

melakukannya dengan cenderung untuk lebih menjadi pendengar yang baik 

serta siap membantu pengikutnya.Tugas seorang pemimpin adalah memelihara 

kualitas hubungan antar individu atau kelompok. 

S4: Delegating (Pendelegasian) - Gaya ini paling tepat untuk kesiapan pengikut 

tinggi (R4). Ini menekankan pada kedua sisi yaitu tingginya perilaku kerja dan 

perilaku hubungan dimana gaya kepemimpinan pada tahap ini cenderung 

mengalihkan tanggung jawab atas proses pembuatan keputusan dan 

pelaksanaannya. Gaya ini muncul tatkala individu atau kelompok berada pada 

level kompetensi yang tinggi sehubungan dengan pekerjaannya. Gaya ini efektif 

karena pengikut dianggap telah kompeten dan termotivasi penuh untuk 

mengambil tanggung jawab atas pekerjaannya.Tugas seorang pemimpin 

hanyalah memonitor berlangsungnya sebuah pekerjaan. 

Dari keempat notasi diatas, tidak ada yang bisa disebut teroptimal 

setiap saat bagi seorang pemimpin.Pemimpin yang efektif butuh fleksibitas, 

dan harus beradaptasi di setiap situasi. Prinsip “One Size Fits All” tidak 

berlaku dalam gaya kepemimpinan, terutama menghadapi tingkat kesiapan 

bawahan yang  berbeda. Pemimpin yang menggunakan gaya siuasional tidak 

harus cenderung pada satu atau dua gaya situasional melainkan bisa 

berubah-ubah sesuai situasi yang ada dengan melihat tingkat kematangan 

bawahan. Gaya kepemimpinan situasional akan efektif apabila pemimpin 

mampu membaca kondisi. 
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C.  Karangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan gaya kepemimpinan dan kematangan bawahan menggunakan 

model Hersey and Blanchard pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu orientasi 

hubungan yang meliputi tingkat pemberian dorongan pimpinan dalam menjaga 

hubungan dengan karyawan. Tingkat perhatian pimpinan terhadap keluhan yang 

disampaikan oleh karyawan, diskusi tentang pekerjaan yang harus diselesaikan oleh 

karyawan, pendelegasian tanggung jawab secara adil kepada karyawan dan tingkat 

komunikasi dengan karyawan. Mengenai perilaku tugas tingkat pemberian instruksi 

pimpinan dalam memberikan tugas kepada pegawai, tingkat pemberian dorongan kerja 

pimpinan dalam proses penyelesaian pekerjaan, tingkat penjelasan detail tentang tugas, 

merupakan bentuk upaya pimpinan untuk proses penyelesaian pekerjaan.  

Tingkat pengendalian atas pekerjaan, upaya pimpinan untuk melaksanakan 

tugas atau pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan penetapan batas waktu, 

merupakan penetapan batas waktu penyelesaian pekerjaan yang diberikan oleh 

pimpinan. Kematangan bawahan dalam hal ini yaitu mengenai tingkat pengetahuan 

pegawai dalam proses penyelesaian pekerjaan.Tingkat kemampuan pegawai dalam 

menyelesaian pekerjaan yang telah dilakukan dan tingkat pengalaman yang dimiliki 

pegawai sesuai dengan kebutuhan kerja karyawan. 

Kerangka pikir penelitian dapat diketahui bahwa gaya kepemimpinan yang 

sesuai pada Badan Pengololaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tual. 

Penetapan gaya kepemimpinan tersebut disesuikan dengan tingkat kematangan 

bawahan sehingga perilaku atau orentasi tugas dan hubungan sehingga dapat 

ditentukan gaya kepemipinan yang tepat dalam hal ini mengenai telling, selling, 

participating dan delegating. 
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Kerangka pikir dalam penelitian ini secara lengkap dapat disajikan pada gambar 2.3 

Gambar 2.3 

Hubungan Gaya Kepemimpinan dan Kematangan Bawahan  

Model Hersey and Blanchard 
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Orientasi Tugas (X2) 
1. Tingkat pemberian intruksi pimpinan dalam 

memberikan tugas kepada pegawai 

2. Tingkat pemberian dorongan kerja pimpinan 

dalam proses penyelesaian pekerjaan 

3. Tingkat penjelasan detail tentang tugas 

4. Tingkat pengendalian atas pekerjaan 

5. Tingkat penetapan batas waktu 

Orientasi Hubungan (X1) 
1. tingkat pemberian dorongan pimpinan dalam menjaga 

hubungandengan karyawan 

2. tingkat perhatian pimimpin terhadap keluhan yang 

disampaikan oleh karyawan 

3. tingkat diskusi tentang pekerjaan yang harus 

diselesaikan oleh karyawan 

4. tingkat pendelegasian tanggung jawab secara adil 

kepada karyawan 

5. tingkat komunikasi dengan karyawan 
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