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. Tuiuan Kegiatan Pembelajaran
Menjelaskan bagaimana seorang pemimpin berinteraksi dengan bawahannya
dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pola interaksi tersebut dapat memola
dalam suatu perilaku yang menetap sehingga menbentuk suatu gaya tertentu
dalam melaksanakan kepemimpinannya.

lndikator Keberhasilan
Setelah memp3lajari modul ini diharapkan dapat menjelaskan:
1

.

Pengertian perilaku dalam kepemimpinan

2. FaKor-faKor yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang
3. Pengertlan gaya kePemimPinan
4. Aspek-aspek apa saja yang dapat diamati dari perilaku seorang pemimpin

5.

Macam-macam pendekatan dalam memahami gaya kepemimpinan

2. Uraian Materi

a. Perilaku dan GaYa KePemimPinan
Ketidakberhasilan teori sifat mengidentifikasi macam ciriciri atau sifat-sifat

bagi pemimpin yang efektif, kemudian timbul pendekatan lain

untuk

menemukan sikap/tingkah laku yang menjadikan seorang pemimpin berhasil.

Dengan dilakukannya penelitian tentang keperilakuan, maka dapat
dimungkinkan memahami perilaku pemimpin yang konsisten dan membentuk

gaya tertentu. Gaya kepemimpinan adalah cara-cara yang disenangi dan
digunakan oleh seorang pemimpin sebagai wahana untuk menjalankan
kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan seseorang akan identik dengan tipe
kepemimpinan orang yang bersangkutan. Tingkah laku di sini berbeda pada
pendekatan sifat yang merupakan bakat atau dan sifai yang dibawa sejak

lahir, tapi tingkah laku yang dipelalari dan dikembangkan, sehingga dapat
dilatihkan bila diperlukan bagi keberhasilan organisasi yang dipimpinnya.

Salah satu pertanyaan yang akan dijawab dalam pendekatan ini adalah

apakah ada sesuatu yang khas dalam perilaku seorang pemimpin yang
efektif?. Gaya yang bagaimanakah dari perilaku yang khas itu?. LJntuk
menjawab pertanyaan tersebut telah berkembang serangkaian penelitian
dengan menggunakan model alternatif untuk mencari model kepemimpinan

yang efektif. Pendekatan perilaku sering disebut pula pendekatan sikap
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(aftitude/ behavioral approach). Cara bersikap, bertindak atau berperilaku
seorang pemimpin akan nampak dari cara melakukan sesuatu pekerjaan,
antara lain dalam

1.
2.

:

mendelegasikantugas;
berkomunikasi;

3. mendorong / memotivasi bawahannya;
4. mengambil keputusan;
5. memberi perintah;
6. memberi bimbingan
7. mengawasi pekerjaan bawahan;
8. menegakkandisiplin;
9. meminta laporan dari bawahan;
10. memimpin rapat;
11

. menegur kesalahan bawahan dan lain-lain.

Seorang pimpinan bisa berperilaku dalam menjalankan tugas seperti diurai di

atas dengan cara tegas, keras, sepihak, menghukum yang

bersalah,

menentukan batas waktu dan prosedur kerja secara ketat. Kecenderungan

perilaku pimpinan tersebut disebut gaya otoriter. Sebaliknya apabila dalam
melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pemimpin berperilaku halus, simpatik,

interaksi timbal balik, melakukan ajakan, menghargai pendapat,
memperhatikan perasaan, membina hubungan serasi, maka gaya
kepemimpinan ini cenderung dinamakan gaya kepemimpinan demokratis.

Pandangan klasik pihak manajemen cenderung menganggap setiap
pegawai itu pasif, malas, enggan kerja, sedikit kerja, tidak ambisi maju, takut
memikul tanggung jawab, tidak ada keberanian membuat keputusan, bekerja

berdasarkan perintah, bekerja dengan imbalan materi dan sebagainya.
Sebaliknya pandangan modern menganggap para pegawai itu sebagai
manusia yang memiliki perasaan, emosi, jiwa, kehendak yang patut dihargai,

memerlukan hubungan serasi, perlu diperhatikan kebutuhannya, pada
umumnya gemar bekerja, aktif dan kreatif, besar tanggung jawabnya, gemar
bekerja, rajin, disiplin dan sebaginya. Dua pandangan tersebut menimbulkan

adanya gaya kepemimpinan yang berbeda. Pandangan klasik lebih
mengutamakan gaya otoriter, sedangkan pandangan modern lebih
mengutamakan gaya demokratis.
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Gaya kepemimpinan dalam mengelola organisasi ada tiga hal yang
sangat menonjol, yaitu peftama mengelola organisasi dengan lebih
mengutamakan aspek yang berhubungan dengan tugas, pekerjaan, produksi;

kedua mengelola organisasi dengan lebih mengutamakan aspek yang
berhubungan dengan pegawai, perasaan, kebutuhan, kepercayaan,
perhatian; dan ketiga mengelola organisasi dengan memperhatikan kedua
aspek tersebut secara bersama-sama. Oleh karena itu ada perilaku pemimpin

yang lebih mengutama aspek pertama saja, atau aspek kedua saja, atau
perilaku pemimpin yang mengutamakan kedua aspek tersebut.

Berbagai sebutan yang digunakan untuk menunjukkan perilaku
pemimpin yang mengutamakan perhatian pada tugas, pekerjaan, produksi
antara lain: autoritarian, directive, leader centered, production centered, taskoriented, job-centered, goal attainment, initiating structure dan lain-lainnya.

Sedangkan berbagai sebutan yang digunakan untuk menunjukkan perilaku

pemimpin yang lebih mengutamakan perhatian pada hubungan antar
pegawai, perasaan, kejiwaan, emosi, kebutuhan, kepercayaan, persahatan,
antara lain: democratic, pafticipative, supporlive, cansultative, emptoyeecentered, consideration, group centered, relationship-oriented, concem for
people, people centered dan lain-lainnya.

b. Perkembangan Teori Perilaku Kepemimpinan
1. Studi klasik Kepemimpinan Ohio State
Penelitian ini dipelopori oleh Biro Penelitian Eisnis dari Universitas Ohio

State, di negara bagian Ohio, Amerika Serikat dalam tahun 1945. Suatu
penelitian dalam bidang kepemimpinan secara interdisipliner, yang
beranggotakan ahli psikologi, sosiologi, dan ekonomi. yang ingin dicari
dalam penelitian ini adalah identifikasi berbagai demensi yang independen
dari perilaku seorang pemimpin. Studi ini didasarkan pada pemikiran dasar
bahwa efektivitas kepemimpinan seseorang tergantung pada sejauhmana
seorang pemimpin menekankan peranannya sebagai pemrakarsa struKur
tugas yang akan dilaksanakan oleh bawahan dan sejauhmana serta dalam
benlqK apa georang pemimpin memberikan perhatian kepada bawahannya.

Sasaran penelitian ini adalah mengidentifikasi berbagqi {imensi yang
independen dari pemimpin.
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Dalam penelitian Ohio ini, perilaku pemimpin mempunyai
kecenderungan perilaku yang mengarah pada dua kategori yaitu:
pemrakarsa struktur (,nrl,arhg structure) dan perhatian (considerationj).
Seorang pimpinan ;,ang menonjol pada aspek pemrakarsa struktur
berangkat pada pemahaman teori tentang manajemen yang menyatakan

bahwa pemimpin memegang peranan penting dalam pemrakarsa tugas.
Hal tersebut dapat dipahami karena dengan perilaku demikian terdapat

ketegasan

dan kejelasan tentang berbagai tugas yang

harus

diselenggarakan, sehingga pemenuhan standar hasil kerja dapat tercapai.

Pemrakarsa struktur menunjuk pada sejauhmana seorang pemimpin
mendefinisikan dan menyusun struktur peranan dia dan bawahannya
dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam

hal ini pemimpin merupakan factor penentu dalam kehidpan organisasi.
Gaya kepemimpinan ini akan efektif apabila tingkat pengetahuan dan
kematangan jiwa berorganisasi para pekerja pada tingkat rendah. Seorang
pemimpin yang tinggi perhatiannya terhadap bawahan akan menunjukkan
suatu perilaku dalam bekerja berkaitan dengan sifat, bentuk, dan intensitas
perhatiannya kepada para bawahannya.
Ciri-ciri perilaku pemrakarsa str uktur (i n itiati n g stru ct u re)

1) memberi kritik pada pekerjaan yang jelek
2) memberi batas waktu dalam pelaksanaan tugas bawahan
3) menetapkan dan mempertahankan standar kerja terteniu

4)

selalu melakukan koordinasi terhadap kegiatan bawahan

dan

memastikan bawahan bekerja dengan penuh kemampuan
5) memberi petunjuk kerja dengan jelas

6)

menentukan

apa, bagairnana, kapan, dan dimana pekerjaan

dilaksanakan

Ciri-ciri pedlaku perhatian (consideration)

1) menciptakan iklim saling percaya mempercayai,
2) penghargaan terhadap ide bawahan,
3) memperhitungkan perasaana bawahan,
4) perhatian pada kenyamanan kerja para bawahan,
5) perhatian pada kesejahteraan bawahan,
6) pengakuan statu$ para bawahan secara tepat dan profesional,

rl5

7)

memperhitungkan

faKor kepuasan kerja para bawahan

dalam

menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemrakarsa struKur tugas
dan perhatian tersebut sangat berbeda dan terpisah satu sama lain. Nilai
yang tinggi pada satu dimensi tidak mesti diikuti oleh rendahnya nitai dari
dimensi yang lain. Perilaku pemimpin dapat pula menunjukkan pada

perilaku kombinasi dari dua dimensi tersebul bila digambarkan seperti
berikut:

Gambar 3. Perilaku Kepemimpinan dari
Universitas Ohio
Pe

ri

Tinggi Perhatian dan
Rendah Struktur Tugas

Tinggi StruKur Tugas
dan Tinggi Perhatian

la

ku

Tu

Rendah Struldur Tugas T inggi Struktur Tugas
dan Rendah Perhatian dan Rendah Perhaatian

gas

Struktur Tugas

Hasil analisis yang mendalam terhadap hasil-hasil temuan di lapangan
dapat disimpulkan sebagai berikut:

(1) Seorang pemimpin yang mempunyai peringkat tinggi

dalam

pemrakarsa struktur tugas dan tinggi perhatian pada bawahan

(2) Tingginya peringkat dalam hal pemrakarsa struktur tugas dan rendah
perhatian pada bawahan

(3) Seorang pimpinan yang tinggi memberikan perhatian besar

pada

bawahan rendah pada pemrakarsa struktur..
(4) Seorang pimpinan yang rendah hubungan dan rendah pada orientasi
tugas.

2. tudi Perilaku Kepemimpinan Michigan
Pada waktu yang hampir bersamaan dengan penelitian yang ditakukan
oleh Universitas Ohio State, dilakukan pula studi tentang kepemimpinan

oleh universitas Michigan. penelitian dari Universitas

Michigan
menggunakan dua dimensi kepemimpinan yang diberi nama ,,orientasl
pada bawahan" (Employee Orientation) dan .orientasi pada produksi,, (
Prod uction Orie ntation).
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Perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada produksi memiliki
ciri-ciri yang sama dengan perilaku pemrakarsa struKur tugas, sedangkan
perilaku kepemimpinan yang berorientasi bawahan memiliki

cirlciri yang

sama dengan perilaku perhatian. Dengan demikian kedua studi perilaku
tersebut menemukan hal sama yakni adanya dua macam perilaku

kepemimpinan. Perwujudan perilaku pemimpinan dengan orientasi
bawahan antara lain:

a. penekanan pada hubungan kerja antara atasan dengan bawahan
b. perhatian pimpinan pada pemuasan kebutuhan para bawahan

c. menerima perbedaan-perbedaan kepribadian, kemampuan dan

perilaku
yang terdapat dalam diri para bawahan tersebut.
Perwujudan perilaku pimpinan dengan orientasi produksi antara lain:

a. cenderung menekankan segi-segi teknis dari pekerjaan yang harus
dilakukan bawahan dan kurang pada sisi manusianya
b. pertimbangan utama diletakkan pada terselenggaranya tugas
c. menempatkan pencapaian tujuan dan penyelesaian tugas

di atas
pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut unsur
manusia dalam
organisasi.
Perbedaan

ke dua hasil penelitian terletak pada

hubungan
antara dua macam perilaku yang berhasil diketemukan. Hubungan
perilaku

pemrakarsa struktur tugas dan perilaku perhatian pada
penelitian Ohio
berdiri bebas tidak saling mempengaruhi, sebaliknya hubungan
antara

perilaku berorientasi pada bawahan dan perilaku
berorientasi pada
produksi pada penelitian Michigan saling berhubungan
sebagai
suatu

kontinum. Artinya seorang pemimpin yang berperilaku
orientasi pada
produksi dengan tingkat derajat tinggi akan
berakibat perilakunya pada
orientasi pada bawahan menjadi rendah; demikian pula
sebaliknya seorang
pemimpin yang berperilaku berorientasi pada produksi
dengan derajat
rendah maka akan berakibat perilakunya berorientasi

pada bawahan
berderajat tinggi. perilaku kepemimpinan dari stucJi
Ohio disebut pula gaya
kepemimpinan berdimensi empat (muttidentiona! teadership
styte), penlaku
kepemimpinan dari studi Michigan disebut gaya kepemimpinan
berdimensi
dua (two dimentional styte).
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3. Sistem Kepemimpinan Rensis Likert lLikeri,s Management Systeml
Merupakan penyempurnaan dari leadership continuum. Bersumber

studi Michigan, Likert melakukan penelitian tentang pola kepemimpinan
yang berhasil. Penelitian dilakukan pada bagian yang berbeda esensi
tugasnya yakni:

a. Dilakukan pada bagian yang mempunyai sifat teknis produksi yang
tinggi (bagian pengecoran, pengelasan, bagian penyambungan /
esembling dll);

b. Pada bagian yang mempunyai sifat teknis produksi yang rendah.
(bagian administrasi, personalia, dan lain-lainnya).
Hasil penelitiannya menunjukan bahwa:

1) Pada bagian yang mempunyai sifat teknis produksi tinggi, pemimpin
yang berhasil adalah pemimpin yang menitik beratkan tingkah lakunya

pada

hubungan persahabatan (employee centred) dan kurang
menekankan pada bidang tugas/teknis produksi (job centred):
2) Bagian yang sifat teknis produksi rendah, keberhasilan pemimpin adalah
yang menitik beratkan pada job centred dadpada employee centred.
Rensis Likert juga melakukan penelitian tentang upaya meningkatkan
keberhasilan organisasi yakni dengan

:

a) Program untuk menggeser atau mendorong bawahan dari pola tingkah
laku yang berorientasi teori X (nralas) menuju ke arah tingkah laku yang
berorientasi teori Y (rajin) (teori motivasi yang dicetuskan Mac Gregor).
b) Atau mendorong tingkah laku bawahan yang berorienta si higiene factor
(fakor penyehat) yang berupa: makan, upah, tanda penghargaan dan

sebagainya; menuju ke arah tingkah laku yang berorientasi motivating
factor (faktor kesehatan) dari konsep teori motivasi Herzberg (mengatur
makan dengan olah raga, mengatur uang dengan rekreasi, tidak hanya
sekedar penghargaan yang dikejar tapi juga prestasi).

Dengan menggunakan dua kategori gaya dasar yaitu orientasi
pada bawahan dan orientasi pada produksi, Likert menyusun empat
macam gaya kepemimpinan. Adapun ciri_ciri dari masing_masing sistem
atau gaya kepemimpinan tersebut adalah sebagai berikut:
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Sistem I ( Gaya Otokratis )
Pemimpin dalam gaya ini mempunyai sedikit kepercayaan kepada
bawahan. Suka mengeksploitasi bawahan, dan bersikap paternalistik. Cara

pemimpin memotivasi bawaharr dengan menakut-nakuti dan menghukum,

diselang-seling pemberian penghargaan secara kebetulan. Pemimpin
dengan gaya ini hanya mau memperhatikan komunikasi ke bawah, dan

hanya membatasi proses pengambilan keputusan di tingkat atas saja.
Organisasi informal yang terbentuk biasanya bertujuan menentang
pimpinan dan pencapaian tujuan organisasi.

Sistem

ll

( Gaya Otokratis yang baik hati )

Dalam sistem ini pemimpin dinamakan otokratif yang bijaksana, karena
pimpinan tetap otoriter namun dalam melaksanakan tugasnya mencoba
merendahkan diri kepada bawahan. Keputusan pada umumnya dibuat dari
atas, akan tetapi dalam beberapa hal yang sangat terbatas bawahan diajak

untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan

di dalam pengambilan

keputusan. Pemberian imbalan dan sanksi digunakan bersama-sama untuk

mendorong bawahan agar giat bekerja. Pengawasan tetap dilakukan oleh

pucuk pimpinan. Organisasi informal terbentuk akan tetapi tidak selalu
bertentangan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.

Sistem

lll

( Gaya Konsultatif )

Dalam Gaya ini pimpinan pada dasarnya telah meletakkan dasar-dasar

hubungan manusiawi dan persaudaraan, rasa saling menghargai dan
mempercayai terhadap bawahan meskiputr belum sepenuhnya. Kebiakan

umum dan keputusan-keputusan mendasar masih dipegang pimpinan,
tetapi dalam beberapa hal bawahan dilibatkan dan diminta pertimbangan
dalam pengambilan keputusan. Komunikasi berjalan baik dalam struktur
organisasi. lmbalan lebih banyak digunakan untuk mendorong bawahan
daripada sanksi. Pengawasan didelegasikan ke bawah dengan penuh
kepercayaan atas keberhasilan tugasnya. Organisasi informal yang
terbentuk bisa bersifat mendukung atau menentang.
Sistem lV ( Gaya Partisipatif )

Merupakan

gaya

kepemimpinan dimana pimpinan memberikan
kepercayaan penuh pada bawahan dengan kerelaan untuk menanggung
resiko atas kesalahan bawahan. Adapun ciri dari gaya kepemimpinan ini
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keputusan-keputusan di buat bersama; komunikasi berjalan dengan baik;
kesetiakawanan akan terbentuk dalam seluruh bagian organisasi sehingga

suasa menyenangkan; terdapat partisipasi dalam pelaksanaan tugas,
organisasi informal yang terbentuk menyatu dengan organisasi formal.

Dari ke empat sistem atau gaya

kepemimpinan yang

dikemukakan Likert tersebut apabila dakembalikan pada pola dasar
pengelompol<an tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) sistem

I

adalah gaya kepemimpinan yang berorientasi produksi (production

oriented) clengan tingkat otoriter yang sangat tinggi, gaya ini diilhami oleh

pandangan pemimpin tentang teori X; (2) sistem lV adalah gaya
kepemimpinan yang berorientasi pada bawahan (employee oriented),
dengan menitikberatken pada kerjasamalteam work, penuh kepercayaan,
demokratis, dan bertanggung jawab. Gaya ini dilhami oleh pandangan
pemimpin tentang teori

Y;

(3) sistem ll dan lll adalah gaya kepemimpinan

yang berada di antara kedua gaya ekstrim tersebut.

Organisasi yang tidak produKif disebabkan adanya
kecenderungan pemimpin yang menerapkan gaya ke arah 1 dan 2.
Produktivitas yang tinggi dapat dicapai oleh perusahaan banyak ditentukan

oleh adanya gaya kepemimpinan yang konsultatif atau partisipatif
(kepemimpinan sistem lll, lV). penerapan gaya secara tepat harus
mempertimbangkan tingkat pendidikan dan perrgalaman, latar belakang,

nilai yang ada pada manajer sebagai kekuatan; karakteristik bawahan
seperti: kemandirian, tanggung jawab kelompok; situasi organisasi seperti:
tekanan waktu, sumber daya dsb

3. Kisi-Kisi/ crafik Kepemimpinan - Blake dan Mouton (Manageriat Gridl
usaha untuk lebih memahami faktor-faktor yang meningkatkan efektivitas
kepemimpinan terus dilakukan oleh para ilmuwan. Robert R. Blake dan
Jane S. Mouton dengan memanfaatkan gaya kepemimpinan terdahulu
menciptakan apa yang disebut dengan istitah ,,kisi_kisi

manajerial,
(manageial grid). Kisi-kisi manajerial tersebut menggambarkan secara grafik
kriteria yang digunakan oleh Universitas Ohio dan universitas Michigan.

Teori ini juga mgpupakan pengembarlgarl dari model leadership continuum
dari R. Tannenbaum dan W.H. Schmidt yang dikenal dengan Iwo
Dimentional Leadershrip. Adapun gambarnya dapat dilihat sebagai berikut:
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dari R. Tannenbaum dan W.H. Schmidt yang dikenal dengan lwo
Dimentional Leadershrp. Adapun gambarnya dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4. Gaya Kepemimpinan dua Dimensi
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Berdasarkan grafik tersebut perilaku setiap pemimpin dapat diukur melalui

dua dimensi: (a) perhatiannya terhadap produksi atau tugas;

(b)

perhatiannya terhadap bawahan atau hubungan kerja. perhatian terhadap

aspek hubungan kerja atau perhatian pada bawahan terlihat pada sumbu
horizontal. Seorang pemimpin yang memperoleh nilai paling tinggi untuk

perhatian terhadap aspek
produksi digambarkan dalam sumbu vertikal, dan angka g merupakan nilai

aspek hubungan kerja ini diberi angka

9.

tertinggi pula untuk aspek ini.
Menurut Blake dan Mouton ada empat gaya kepemimpinan yang
dikelompokkan sebagai gaya yang ekstrint, dan satu gaya kepemimpinan

yang dikatakan ditengah-tengah gaya ekstrim tersebut.

Gaya

kepemimpinan dalam managerial grid ilu sebagai berikut:
1) Grid 1 .1 . lmpoverished (setet kendo).

Pimpinan atau manajer tidak terlalu memberikan perhatian untuk
mendorong dan mengarahkan bawahannya. Dalam gambar tertulis 1 .1 .
maknanya bahwa pada kwadran ini perhatian pada tugas yang diberikan
oleh pemimpin kepada bawahannya berbobot satu nilai, dan perhatian

terhadap hubungan persahabatan yang diberikan oleh pimpinan kepada
karyawan juga berbobot satu. Dalam kwadran ini sikap pimpinan acuh
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tak acuh, usaha untuk memikirkan bawahannya dan produksi

yang

seharusnya dihasilkan organisasi sedikit sekali.
2) Grid

1.9.

Country CIub (kelompok kemasyarakatan)

Gaya ini pimpinan banyak menitikberatkan pada hubungan persahatan
dan kesetiakawanan antar anggota, tetapi tidak banyak memberikan
perhatian pada tugas bagi masing-masing anggota. Gambar 1.9 artinya
kuadran ini perhatian pimpinan pada orientasi tugas yang diberikan

karyawan berbobot satu, dan perhatian pimpinan terhadap hubungan
persahabatan pada karyawan atau antar karyawan nilainya berbobot
sembilan. Dengan demikian pimpinan dengan gaya ini lebih berorientasi

untuk menciptakan kondisi akrab dan menyenangkan

dengan

mengesampingkan pelaksanaan tugas.
3) Grid 9.1.

fask (tugas)

Gaya kepemimpinan

ini

menitikberatkan pada pembagian dan
penentuan tugas bagi masing- masing anggota secara terperinci tanpa
memperhatkan aspek kemanusiaan. Gambar 9.1 menunjukkan bahwa
pada kwadran ini perhatian pimpinan terhadap aspek pelaksanaan
tugas

nilainya berbobot sembilan, se.Jangkan perhafian pimpinan terhadap
aspek hubungan kerja yang menyenangkan nilainya berbobot satu.
4) Grid 9.9. Team Work (keia sama)

Gaya ini ada keseimbangan antara tingginya kepedulian terhadap
pelaksanaan tugas dengan penerapan pehatian pada hubungan
kerja
pimpinan

yang

menyenangkan. Semua berbobot sembilan.
memberikan perhatian pada ke dua aspek tersebut secara maksimal

sehinfrga tercipta suatu kerjasama yang saling mengisi diantara
sesama
anggota, suasana pelaksanaan tugas{ugas saling mengjargai,
saling
mempercayai dan akrab.

5) Grid 5.5. Middle of the road (tengah-tengah)
Gaya ini merupakan keseimbangan dari dua

aspek

dalam

kepemimpinan yaitu aspek kemanusiaan dan aspek penentuan
tugas
meskipun tidak maksimal. pada kwadran ini perhatian pimpinan pada
orientasi pada bawahan adalah sedang_sedang saja yang diberi
bobot

lima. Sedangkan perhatian pimpinan terhadap orientasi hubungan
persahatan juga berbobot lima.
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Kesimpulan:

Kita harus memilih salah satu bentuk gayaltingkah laku kepemimpinan
yang mampu memakriimarkan produktivitas organisasi
dan kesejahteraan
anggotanya. tidak ada salah satupun gaya kepemimpinan yang
cocok

untuk setiap situasi. Situasi yang berbeda_beda menuntut gaya
kepemimpinan yang berbeda pula. Sehingga pelu perubahan
untuk
memaksimalkan pencapaian tujuan.

c.

lmplikasi Teori perilaku dan Tindakan Kepemimpinan
Dari berbagai hasil penelitian tentang macam perilaku pemimpin,
maka
dapat memberikan pandangan tentang cara-cara untuk memperbaiki
efektivitas kepemimpinan antara iain:
1

.

Selalu mencari cara-cara untuk dapat memuaskan bawahan
baik dalam
melaksanakan tugas maupun dalam melakukan pola hubungan.
Dalam

hal ini unsure keseimbangan antara keduanya secara proporsional
sangatlah penting. Seorang bawahan perlu disamping
dapat mampu
menghasilkan prestasi sesuai targel yang ditentukan juga

perlu

diperhatikan kebutuhan_kebutuhan sosialnya baik
antar bawahan
maupun dengan atasannya.

2.

Gunakan sasaran dan prioritas sebagai dasar dalam
berperilaku
tertentu. Seorang pemimpin hendaknya dalam segala perilakunya
dibimbing dan dilandasi pada sasaran dan prioritas yang
harus dicapai
oleh baik pemimpin yang bersangkutan maupun
organisasi.

3.

Memahami dan mengidentifikasi selalu factor
situasi yang selalu
berubah dan mengevaluasirrya selanjutnya dapat
menyesuaikan
perirakunya secara freksiber dan inovatif
untuk dapat mencapai sasaran
yang diharapkan.

4.

Selalu mengembangkan ketrampilan dalam menggunakan
praktik_
praktik manajemen. Beberapa hasil studi perilaku
dapat membantu
pimpinan untuk memahami dan menjelaskan
alasan seseorang
berperilaku tertentu dan mencari jalan keluar
terhadap beberapa

masalah yang dihadapinya.
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3.

Rangkuman Materi
Studi tentang perilaku kepemimpinan pada perkembangan awal tahun 50-an
mempergunakan angket untuk mengukur perilaku yang berorientasi tugas dan
yang berorientasi hubungan. Beberapa hasil penelitian mencoba mengkaitkan
dengan efektivitas kepemimpinan seperti kepuasan dan kinerja bawahan. Hasil

temuan yang konsisten menunjukkan bahwa para pemimpin yang penuh
perhatian mempunyai lebih banyak bawahan yang puas.

Hasil studi kepemimpinan dari Ohio State menunjukkan bahwa perilaku
pemimpin pada dasarnya mengarah pada dua kategori yailu consideration dan
initiating structure. Penelitian Michigan menunjukkan bahwa perilaku pemimpin

memiliki kecenderungan berorientasi pada bawahan dan berorientasi pada
produksi/hasil. Model Leadersh ip Continuum dan Likeft's Management System
menunjukkan bagaimana perilaku pmimpin terhadap bawahan dalam
pembuatan keputusan. Manajeial Grld menggambarkan secara grafik criteria
yang digunakan Ohio dan Michigan. Menurut teori ini perilaku pemimpin pada
dasarnya terdiri dari perilaku yang pusat perhatian pada manusia dan perilaku
yang pusat perhatiannya pada produksi.

4. Tugas/Latihan
Amatilah seorang pimpinan di sekelilingmu.Cataflah perilaku kerjanya yang
muncul dalam pengamatanmu dalambeberapa hari minimal satu minggu.
Setelah itu rumuskanlah kesimpulan tentang gaya kepemimpinannya
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