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PERTEMUAN V 

KEPEMIMPINAN PENDEKATAN DARI CIRI KHAS, PERILAKU DAN SIFAT 

Kesesuaian Perilaku X dan Y dengan gaya kepemimpinan 

1. Teori X 

Berdasarkan ciri-ciri manusia yang termasuk dalam teori X maka kesesuaian gaya 

kepemimpinan yang tepat agar tujuan organisasi dapat tercapai adalah gaya kepemimpinan 

directing, gaya kepemimpinan coaching, dan gaya kepemimpinan otokrasi. 

2. Teori Y 

Berdasarkan ciri-ciri manusia yang termasuk dalam teori Y maka kesesuaian gaya 

kepemimpinan yang tepat agar tujuan organisasi dapat tercapai adalah gaya kepemimpinan 

delegating, gaya kepemimpinan participation, dan gaya kepemimpinan 

kendali bebas. 

 

Konsep Gaya Kepemimpinan 

Menurut William H.Newman (1968) dalam Miftah Thoha (2003;262) 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 ke arah tercapainya suatu tujuan tertentu. 

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. Pengertian gaya kepemimpinan 

yang demikian ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Davis dan Newstrom (1995). 

Keduanya menyatakan bahwa pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang 

dipersepsikan atau diacu oleh bawahan tersebut dikenal sebagai gaya kepemimpinan. 

Hersey dan Blanchard (1992) berpendapat bahwa gaya kepemimpinan pada dasarnya 

merupakan perwujudan dari tiga komponen, yaitu pemimpin itu sendiri, bawahan, serta situasi 

di mana proses kepemimpinan tersebut diwujudkan. Bertolak dari pemikiran tersebut, Hersey 



KEPEMIMPINAN DENGAN PENDEKATAN CIRI KHAS,SITUASI, SIFAT Page 2 
 

dan Blanchard (1992) mengajukan proposisi bahwa gaya kepemimpinan (k) merupakan suatu 

fungsi dari pimpinan (p), bawahan (b) dan situasi tertentu (s)., yang dapat dinotasikan sebagai : 

k = f (p, b, s). 

Menurut Hersey dan Blanchard, pimpinan (p) adalah seseorang yang dapat 

mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan unjuk kerja maksimum yang telah 

ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Organisasi akan berjalan dengan baik jika pimpinan 

mempunyai kecakapan dalam bidangnya, dan setiap pimpinan mempunyai keterampilan yang 

berbeda, seperti keterampilan teknis, manusiawi dan konseptual. Sedangkan bawahan adalah 

seorang atau sekelompok orang yang merupakan anggota dari suatu perkumpulan atau 

pengikut yang setiap saat siap melaksanakan perintah atau tugas yang telah disepakati bersama 

guna mencapai tujuan. Dalam suatu organisasi, bawahan mempunyai peranan yang sangat 

strategis, karena sukses tidaknya seseorang pimpinan bergantung kepada para pengikutnya ini. 

Oleh sebab itu, seorang pemimpinan dituntut untuk memilih bawahan dengan secermat 

mungkin. 

Adapun situasi (s) menurut Hersey dan Blanchard adalah suatu keadaan yang kondusif, 

di mana seorang pimpinan berusaha pada saat-saat tertentu mempengaruhi perilaku orang lain 

agar dapat mengikuti kehendaknya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam satu situasi 

misalnya, tindakan pimpinan pada beberapa tahun yang lalu tentunya tidak sama dengan yang 

dilakukan pada saat sekarang, karena memang situasinya telah berlainan. Dengan demikian, 

ketiga unsur yang mempengaruhi gaya kepemimpinan tersebut, yaitu pimpinan, bawahan dan 

situasi merupakan unsur yang saling terkait satu dengan lainnya, dan akan menentukan tingkat 

keberhasilan kepemimpinan. 

 

Macam – macam pemikiran gaya kepemimpinan 

Ada beberapa jenis gaya kepemimpinan yang di tawarkan oleh para pakar leardership, mulai 

dari yang klasik sampai kepada yang modern yaitu gaya kepemimpinan situasional model 

Hersey dan Blancard. 
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1. Teori Gaya Kepemimpinan Klasik 

Teori klasik gaya kepemimpinan mengemukakan, pada dasarnya di dalam setiap gaya 

kepemimpinan terdapat 2 unsur utama, yaitu unsur pengarahan (directive behavior) dan unsure 

bantuan (supporting behavior). Dari dua unsur tersebut gaya kepemimpinan dapat 

dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu otokrasi (directing), pembinaan (coaching), 

demokrasi (supporting), dan kendali bebas (delegating). Mengambil contoh pemimpin negara 

kita, presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

1. Mengarahkan (directing) 

2. Melatih (coaching) 

Pada kondisi karyawan menghadapi kesulitan menyelesaikan tugas-tugas, takut untuk 

mencoba melakukannya, manajer juga harus memproporsikan struktur tugas sesuai 

kemampuan dan tanggung jawab karyawan. Oleh karena itu, pemimpin hendaknya 

menghabiskan waktu mendengarkan dan menasihati, dan membantu karyawan untuk 

memperoleh keterampilan yang diperlukan melalui metode pembinaan. 

3. Partisipasi(participation) 

Gaya kepemimpinan partisipasi, adalah respon manajer yang harus diperankan ketika 

karyawan memiliki tingkat kemampuan yang cukup, tetapi tidak memiliki kemauan untuk 

melakukan tanggung jawab. Hal ini bisa dikarenakan rendahnya etos kerja atau ketidakyakinan 

mereka untuk melakukan tugas/tangung jawab. Dalam kasus ini pemimpin perlu membuka 

komunikasi dua arah dan secara aktif mendegarkan dan mengapresiasi usaha-usaha yang 

dilakukan para karyawan, sehingga bawahan merasa dirinya penting dan senang menyelesaikan 

tugas. 

 

2. Gaya Kepemimpinan Demokratis / Democratic 

Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang 

secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikutsertakan bawahan 

sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis pemimpin memberikan 

banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. 

 



KEPEMIMPINAN DENGAN PENDEKATAN CIRI KHAS,SITUASI, SIFAT Page 4 
 

3. Gaya Kepemimpinan Bebas / Laissez Faire 

Pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil di mana para bawahannya 

yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. 

 


