Kegiatan Pemlbelajaran 6
Teori Kepemimpinan Situasion al (Situati onal Approachl
1. Tujuan Pembelajaran

Memberikan pemahaman tentang ciri-ciri kepemimpinan yang dapat diterapkan

dalam berbagai organisasi. Mengidentifikasi factor-faktor situasi yang dapat
mempengaruhi perilaku pemimpin secara efektif. Mencermati beberapa teori
kontingensi tentang kepemimpinan.

lndikator Keberhasilan
Setelah mempelajari modul ini diharapkan dapat menjelaskan:

1. Alasan penelitian pendekatan perilaku pemimpin situasional dilakukan
2. Beberapa factor situasional dalam organisasi yang dapat mempengaruhi
efektivitas perilaku pemimpin
3. Teori-teori kontingensi seperti:(a) Continuum Mode, - Schmidt, Tannenbaum,

(b) Contingency Model - Fiedler

(c)

Life-Cycle Theory - Hersey, Blanchard,

(d) Path Goal Teory -House, Mitchell,, (e) Contingency Modet.

-

Vroom,

Yetten.

2. Uraian Materi
a. Pengertian Teori Situasional

Dasar pengembangan teori situasional ini berasal dari pendapat yang
mengatakan bahwa gaya kepemimpinan seseorang yang efektif harus cukup
luwes untuk adaptasi dengan perbedaan di antara bawahan dan situasi.

Tiap-tiap organisasi memiliki ciri khusus atau unik. Bahkan organisasi
sejenispun akan menghadapi masalah yang berbeda, lingkungan yang
berbeda, pejabat dengan watak dan perilaku yang berbeda. Situasi yang
berbeda harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda pula.
Oleh karena itu muncul pendekatan yang disebut ,'Contingency Approach"

yang apabila diterjemahkan secara harafiah berarti
kemungkinan. Pendekatan

ini

pendekatan
,'Situational
disebut juga
Approach" alau

pendekatan situasional.

Kebutuhan untuk ntemaharni kepemimpinan yang dipertautkan dengan
$iluaqi lertentu, pada ha(ika{r1yq tetqh ditakukan dari usaha-usaha penetitian
yang terdahulu Eeperti Universitas Ohio

dan

dan juga tiga dimensi Reddin.

Robert l'annenbaum dan Warren H. Schmidt mempelajari faktor-faktor yang
mempengaruhi gaya kepemimpinan. Mereka menyatakan bahwa pemimpin
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haruslah mempertimbangkan tiga kekuatan sebelum mereka memilih suatu
gaya kepemimpinan. Faktor kekuatan tersebut adalah:
1. Faktor pemimpin itu sendiri.

Misalnya pengalamannya, latar belakang pendidikannya, pengetahuan
tentang nilaFnilai yang dianut.
2. Faktor bawahan.

Misalnya seberapa jauh bawahan bisa mengidentifikasikan diri dengan
tujuan organisasi, keinginan mereka untuk ikut mengambil keputusan,
mempunyai kebebasan, pengalaman, dan ketrampilan dalam pekerjaan.

3. FaKor situasi.

Unsur situasi merupakan bentuk dari keadaan yang ditimbulkan oleh
lingkungan yang dimiliki atau dihadapi oleh organisasi

yang

dipimpinnya,

baik lingkungan fisik (kekayaan alam, iklim, suhu udara, curah hujan,
kelembaban dsb) maupun lingkungan sosial (umlah penduduk, gaya
hidup, kebudayaan, kepribadian, kegotongroyongan dsb). Lingkungan

yang berbeda

maka

situasi bisa berbeda, situasi yang berbeda
menuntut penanganan sikap dan tingkah laku kepemimpinan yang

berbeda pula. Hubungan antara gaya kepemimpinan, pimpinan, bawahan
dan faktor situasi tersebut secara matematis dapat digambarkan sebagai
berikut:

G=f{p,b,s)
Keterangan:
G= Gaya Kepemimpinan
f = Fungsi
p = pimpinan
b = Bawahan
s = Situasi

FaKor p dan b merupakan interaksi antara pimpinan dan bawahan yang
menimbulkan dimensi tingkah laku kepemimpinan yang berorientasi tugas
(otoriter) serta tingkah laku yang berorientasi hubungan kerja yang
manusiawi (demokratis) seperti telah diuraikan dalam teori tingkah laku. Ke
tiga faktor tersebut (p,b,dan s) adalah faktor-faktor yang menentukan tingkah
laku kepemimpinan yang dipedukan bagi seorang pemimpin.
:
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Tingkah laku kepemimpinan adalah sesuatu yang dipelajari atau dapat
dibentuk melalui proses belajar. Oleh karena itu dapat diciptakan bentukbentuk latihan kepemimpinan yang berhubungan dengan tiga faktor penentu
tersebut. Dengan latihan-latihan tertentu calon pemimpin dapat menemukan
tingkah laku/gaya kepemimpinan yang efektif sesuai dengan berbagai situasi
khusus yang dihadapi oleh organisasi yang dipimpinnya.
Berdasarkan latar belakang pendekatan situasional tersebut kemudian
dikembangkan berbagai penelitian yang akhirnya menemukan beberapa

faktor situasional yang telah ditemukan mempengaruhi terhadap pemilihan
gaya kepemimpinan tertentu antara lain:
1

. kepribadian, pengalaman waktu lalu, dan pengharapan pimpinan;

2. perilaku dan pengharapan

Cari atasan pimpinan itu;

3. sifat, pengharapan, dan perilaku bawahan;

4. persyaratan pekerjaan;
5. kultur dan kebijakan organisasi:

6. pengharapan dan perilaku rekan

kerja.

b. Model-Model Kepemimpinan Situasional
Guna meningkatkan kemampuan para pejabat mengenai berbagai faktor
situasional yang menuntut penonjolan ciri-ciri dan perilaku kepemimpinan
tertentu, dikembangkan berbagai model kepemimpinan. Model ini ingin
mencoba untuk:

1. mengidentifikasikan faktor-faktor rnana yang paling penting di bawah
kondisi tertentu, dan

2. memperkirakan gaya kepemimpinan mana yang paling efektif di bawah
kondisi itu.

Pendekatan situasional menggunakan model untuk mengulang kembali
situasi yang diinginkan pimpinan untuk mencapai tujuan yang maksimal.
Model-model yang terah dikembangkan oreh beberapa irmuwan antara rain:
(a) Continuum Model - Schmidt, Tannenbaum, (b) Contingency Model _
Fiedler

(c)

-

Hersey, Blancha-]i., (d) path Goat Teory
House, Mitchell,, (e) Contingency Modet. - Vroom. yetten.
Life-Cycte Theory
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_

(a). Model Kontinum - Schmidt & Tannenbaum ( Continuum Modef

Gaya

kepemimpinan pada hakikatnya merupakan tingkah laku
pemimpin dalarn berhubungan dengan bawahan di dalam rangka
pengambilan keputusan. Terdapat dua bidang pengaruh yang ekstrim

dalam proses pengambilan keputusan sehingga

menimbulkan

kecenderungan berperilaku tertentu. Perilaku tersebut bertitik tolak dari
dua pandangan dasar:

1. berorientasi pada pemimpin ( bidang pengaruh pimpinan)

2. berorientasi pada bawahan (bidang pengaruh kebebasan bawahan).
Pada bidang pertama pemimpin menggunakan gaya otoriter dalam
kepemimpinannya, sedangkan pada bidang ke dua pemimpin
menunjukkan gaya yang demokratis. Kedua bidang pengaruh ini
dipergunakan dalam hubungannya dalam pelaksanakan aktivitas
pengambilan keputusan yang dilakukan pimpinan. Dari dua pandangan

dasar tersebut selanjutnya dikembangkan tujuh model

gaya

kepemimpinan dalam pembuatan keputusan yang dilakukan pemimpin.

Teori kontinum ini dilukiskan dengan model atau gambar sebagai
berikut:

Gambar 5.
Model Kontinum-Tannenbaum dan Schmidt

Orientasi pemimpin

Orientasi bawahan
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Model atau gam bar tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:
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1)

makin bergeser ke kanan, rnakin meluas kebebasan bawahan dilibatkan
dalam proses penambilan keputusan. dan sebaliknya makin sempit

otoritas pemimpin. Jadi perilaku pemimpin berorientasi pada bawahan
atau disebut kepemimpinan yang bergaya demokratis.

2)

makin bergeser ke kiri, makin meluas otoritas pemimpin, sehingga
makin sempit atau makin dibatasi kebebasan bawahan di dalam
keterlibatan pengambilan keputusan. Jadi perilaku pemimpin
berorientasi pada pemimpin atau dapat disebut pula kepemimpinan
yang bergaya otoriter.

Bertolak dari dua model dasar tersebut dapat dikembangkan

7

gaya

kepemimpinan yakni:

1) pemimpin membuat dan mengumumkan keputusan terhadap bawahan
(teiling)

2) pemimpin menjual dan menawarkan keputusan terhadap bawahan
(selling)

3) pemimpin menyampaikan ide dan mengundang pertanyaan
4) pemimpin memberikan keputusan tentatif, dan keputusan masih dapat
diubah

5) pemimpin memberikan problem dan minta saran pemecahannya pada
bawahan (consulting)

6) pemimpin menentukan batasan-batasan dan minta kelompok
membuat keputusan
7) pemimpin mengizinkan bawahan berfungsi dalam batas_batas yang
dilentukan (joining).
Menurut Tannenbaum dan Schmidt dalam pemilihan gaya kepemimpinan
yang efekti faktor yang harus dipertimbangkan oleh seorang pemimpin yaitu:

a. Kekuatan yang ada pimpinan: meliputi latar belakang pendidikan, latar
belakang kehidupan pribadi, pengetahuan, nilai-nilai hidup yang dihayati,
kecerdasan, pengalaman, dan lainjain.

b. Kekuatan yang ada bawahan: tingkat kebutuhan bawahan akan tanggung
jawab dan kebebasan bertindak dalam pembuatan keputusan,
t
c. Tingkat pengetahuan dan berpengalaman yang dimiliki bawahan dalam
bekerja.
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Pimpinan cenderung memilih gaya yang otoriter apabila kondisi kekuatan
ada pada pimpinan, sedangkan apabila kondisi kekuatan ada pada bawahan
maka pimpinan akan mengambil gaya demokratis.

(A

(b) Model Kontingensi-Fiedler

Contingency modet

of

Leadership

Effectivenessl
Fiedler dikenal sebagai bapak model empan papan (pendekatan jika, maka).

Konsepnya dituangkan dalam bukunya

A

Theory

of

Leadership

Effectiveness. sedangkan modernya dinamakan dengan Moder Kontingensi

Kepemimpinan

yang Efektif

(A

Contingency Modet

of

Leadership
Effectiveness). Menurut Fiedrer ada tiga faktor yang mempengaruhi situasi
bagi pimpinan dalam penentuan gaya kepemimpinannya:
1

. hubungan pimpinan - bawahan (HpB)

2. tingkat kejelasan struktur tugas (KST)

3. tingakat kekuatan kekuasaan yang dimiliki pimpinan (KKp)

Ke tiga faktor tersebut menimbulkan tiga macam situasi yang dihadapi
pimpinan yakni:
a. Situasi sangat menyenangkan pemimpi (favorabte), bila keadaan ke tiga
faktor tersebut mempunyai derajat yang tinggi. pemimpin diterima oleh

para pengikutnya (HpB tinggi), semua tugastugas ditentukan secara
jelas (KST tinggi), dan tingkat kekuatan kekuasaan pimpinan
dalam
organisasi tinggi (KKp tinggi)

b. Situasi sangat tidak menyenangkan (un

favorabte),

jika yang timbul

sebaliknya, baik HpB, KST maupun KKp dalam derajat rendah.
c. Situasi ditengahtengah antara sangat menyenangkan dan sangat

tidak

menyenangkan.
Pemilihan gaya efeKif yang sesuai dengan situasi tersebut
adalah:
1) Gaya orientasi tugas sangat efektif diterapkan, pada situasi yang

pimpinan sangat menyenangkan

dihadapi

dan situasi yang sangat

tidak
menyenangkan. Hal tersebut disebabkan karena dalam
kondisi sangat

menyenangkan pimpinan mempunyai kekuasaan, dukungan
dari
bawahan, dan tugas yang tersusun relatif baik, maka kelompok
siap
diarahkan dan meminta diperhatikan berbuat apa saja. Demikian
pula
gaya orientasi tugas efektif dalam situasi yang sangat tidak
menyenangkan. Seorang ketua panitia kerja sukarela yang
tidak
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disenangi oleh kelompok yang dipimpinnya diminta membuat rencana
piknik. Seorang pimpinan yang membuat keputusan salah dalam keadaan

yang sangat tidak menyenangkan itu lebih baik daripada pemimpin yang
tidak membuat keputusan apapun.

2) Gaya orientasi hubungan kemanusiaan cocok diterapkan, apabila situasi
yang dihadapi pimpinan menunjukkan keadaan ditengah-tengah yaitu
situasi antara menyenangkan dan tidak menyenangkan. Sebagai contoh
pimpinan panitia atau unit kerja yang anggotanya semuanya profesional.

Dalam situasi ketua tidak diterima anggota, tugas masih kabur,
kekuasaan hanya sediliit, maka gaya kepemimpinan yang lunak atau

yang menekankan pada hubungan kemanusiaan bisa dipergunakan
secara amat efektif.

(c) Model Kepemimpinan Kontingensi - Blancard (Life Circle Theoryl
Pendekatan situasi ini dikemukakan oleh Paul Hersey dan Keneth
Blanchard, merupakan kelanjutan dari penelitian Ohio State. Berdasarkan
kombinasi pola dasar perilaku tugas dan perilaku hubungan, dikembangkan
empat gaya perilaku pemimpin dalam pemecahan masalah dan pembuatan

keputusan seperti gambar di bawah ini.
Gambar 6. Gaya Kcpemimpinan Kontingensi
(Blancard)
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Orientasi Tugas
Adapun penjelasan gambar tentang empat gaya dasar kepemimpinan
dalam proses pembuatan keputusan adalah sebagai berikut:
a. Gaya lnstruksi

(c

1)
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Merupakan perilaku pemimpin yang tinggi tugas dan rendah
hubungan. Komunikasi yang terjalin antara pimpinan dan bawahan
satu arah. Pemimpin memberikan batasan peranan bawahannya dan
rnemberitahukan mereka tentang apa, bagaimana, bilamana, dan

dimana harus melaksanakan berbagai tugas. lnisiatif pemecahan
masalah dan pembuatan keputusan semata-mata dilakukan oleh
pimpinan. Pengawasan dilakukan secara ketat.

b. Gaya Konsultasi

( G 2)

Merupakan perilaku pemimpin yang tinggi tugas dan tinggi hubungan.
Pemimpin dengan menerapkan gaya ini masih banyak memberikan
pengarahan, dan masih mendominasi pelaksanaan keputusan, namun
juga diikuti oleh usaha meningkatkan komunikasi dua arah atau
perilaku hubungan. Perasaan, ide-ide, saran-saran bawahan berusaha

didengarkan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi
pengendalian serta penentu keputusan tetap pada pimpinan.

c.

Gaya Partisipasi

(G3)

Merupakan perilaku pemimpin yang mempunyai ciri_ciri tinggi
hubungan dan rendah tugas. pemirnpin dengan pola gaya ini
menunjukkan perilaku memberikan kewenangan kepada bawahan
dalam pemecahan masalah serta pengambilan keputusan secara
bergantian ataupun secara bersama-sama. Terjadi pertukaran ide,
gagasan sehingga terjalin komunikasi dua arah. Tanggung jawab
sebagian besar berada pada pihak bawahan, karena telah dipandang
mampu melaksanakan tugas.

d. Gaya Delegasi (G4)
Merupakan perilaku pemimpin yang mempunyai ciri_ciri rendah
hubungan dan rendah tugas. pemimpin dalam proses pengambilan

keputusan dan pemecahan masalah berdiskusi bersama_sama
bawahan sehingga tercapai kesepakatan, selanjutnya proses
pengambilan keputusan dideregasikan secara keseruruhan
kepada

bawahan. Bawahan selanjutnya memiliki wewenang
memutuskan bagaimana cara pelaksanaan tugas.
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untus

Tori Blanchard sering disebut juga dengan teori siklus kehidupan. Kosep dasar teori ini menyatakan bahwa pemilihan gaya
kepemampinan tergantung pada factor situasional dan terutama
didasarkan pada kedewasaan atau ketidakdewasaan para bawahan atau

pengikut. Kedewasaan Para Bawahan (maturity) dapat dirumuskan

sebagai suatu kemampuan dan kemauan dari orang-orang untuk
bertanggung jawab dalam mengarahkan perilakunya sendiri. Iingkat
kedewasaan tersebut hendaknya dipertimbangkan dalam hubungannya

dengan penyerahan dan pelaksanaan tugas-tugas spesifik yang
dilakukan oleh bawahan.
Kemampuan merupakan salah satu unsur dalam kedewasaan
bawahan, berkaitan dengan pengetahuan atau ketrampilan yang dapat

diperoleh dari pendidikan, latihan, dan atau pengalaman. Adapun
kemauan unsur yang lain dari kedewasaan berkaitan dengan keyakinan

diri dan motivasi seseorang. Tingkat kedewasaan seseoang dalam
organisasi tertentu perlu diingat bahwa tidak ada seseorang yang mampu
berkembang secara penuh, melainkan hanya dalam hal tugas secara

spesifik. Dengan demikian setiap bawahan memiliki tingkat kesiapan
/kemampuan yang berbeda-beda di dalam menerima dan menyerap halhal yang berupa: pengetahuan, kemauan, sikap dan tingkah laku yang
datang dari pimpinan. Dengan demikian kepemimpinan situasional
berfokus pada perhatian tentang kesuaian antara gaya kepemimpinan
dengan tingkat kedewasaan pengikut atau bawahan.

Tingkat kedewasaan bawahan atau tingkat kesiapan pengikut
secara kontinum terbagi dalam empat tingkat: rendah ( M1 ), rendah ke
sedang (M2), sedang ke tinggi ( M3 ), dan tinggi (M4 ). Tiap tinskat
perkembangan menunjukkan kombinasi kemampuan dan kemauan yang
berbeda-beda seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini:
Gambar 7. Tingkat Kedewasaan Bawahan
M4
Mampu dan
mau

M3

M2
tapi Tidak ampu
tidak mau atau tetapi mau
kurang yakin

Mampu
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M1

Tidak mampu
dan tidak mau
atau tidak
yakin

Pemiliharr gaya kepemimpinan bila dikaitkan dengan tingkat kedewasaan
bawahan:

a.

Gaya lnstruksi

Bila tingkat kedewasaan rendah (Ml), maka gaya yang efektif adalah

yang bersifat mengarahkan atau memerintah secara

rinci

tugas-

tugas yang harus dilaksanakann (kapan, dimana, dengan apa dan
sebagainya). Dengan demikian hanya sedikit memberikan hubungan
kemanusiaan padanya.
b. Gaya Konsultasi

Bila tingkat kedewasaan M2 (tidak mampu tetapi berkeinginan kuat
dan berusaha keras dapat melaksanakan), gaya yang efeKif adalah

kombinasi antara Penugasan Tinggi (PT) dengan Hubungan
Persahabatan yang tinggi pula (HT). Pada dasamya bawahan tidak
mampu, maka disertai penugasan yang harus dilakukan, akan tetapi
karena mereka bersedia bekerja keras, maka harus disertai dorongan
atau motivasi dalam bentuk hubungan kemanusiaan/persahatan yang
komunikatif dan persuasif. Hubungan komunikatif sangat penting dan
perlu dijaga, supaya tidak mematahkan semangat berusaha. Untuk itu

perlu ketrampilan berkomunikasi untuk: mengarahkan, membimbing

dan kernudian memacu kesiapan bawahan. Perlu

kesabaran,

pengendalian diri/emosi bagi pimpinan.

c.

Gaya Partisipasi

Jika kedewasaan pada tingkat tiga

(

M3 ), yaitu kelompok yang

sebenarnya mampu tapi belum siap terjun ke lapangan sehingga tidak
memiliki motivasi yang kuat untuk melakukannya. Atau kelompok yang

mampu, punya motivasi kuat, tapi karena sesuatu hal maka mereka
tidak mau atau enggan melakukannya (ketidakharmonisan hubungan
dengan atasan, kesusahan keluarga dan lain-lain).

Gaya yang sesuai dari pimpinan adalah prioritas yang tinggi
pada hubungan kemanusiaan dengan teknik komunikasi dua arah
yang persuasif dan penugasan rendah (HT,PR). Karena bawahan
sudah mampu melaksanakan, sehingga yang diperlukan merangsang
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dengan diskusi yang suportif, fasilitatif dan bersahabat untuk
menimbulkan rasa tanggung jawab yang tinggi.

d. Gaya Delegasi
Bila kedewasaan berada pada tingkat empat ( M4 ), yakni bawahan
mampu dan mau serta bersemangat tinggi, mereka bekerja dengan
profesional, gaya kepemimpinan yang cocok adalah pendelegasian

tugas, tanggung jawab dan wewenang yang cukup besar pada
bawahan. Pimpinan melakukan pengawasan dengan tutwuri
handayani.

(d) Model Jalur - Tujuan - Flouse-Mitchell (Path - Goal Modell
Diilhami teori motivasi leoti path-goat berusaha menjelaskan pengaruh
perilaku pemimpin terhadap tingkat motivasi, semangat kerja, kepuasan

serta kebanggaan bawahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Disebut
teori jalurtujuan : karena berkonsentrasi bagaimana pimpinan
mempengaruhi pandangan bawahan akan tujuan pribadi mereka
bawahan sebagai jalur

/ jalan

/

menuju tercapainya tujuan organisasi

sebagai keseluruhan.

Teori ini berkaitan dengan Teori Harapan (Expectancy Theory).
Bahwa seseorang akan puas dan bangga atas pekerjaannya bila
merasa pekerjaannya itu menghasilkan sesuatu yang bernilai cukup
tinggi bagi organisasi. Dan akan bek,erja k€ras bila merasa yakin bahwa

usahanya akan mendatangkan hasil yang lebih tinggi lagi padanya.
Tugas pimpinan menunjukkan dan memperjelas hubungan antara hasil
pekerjaan dengan apa yang diharapkannya. Ada empat macam gaya
utama kepemimpinan menurut
'f

te

oi path-goal

sebagai berikut:

. Kepemimpinan direktif atau instruKif (directive /eadersh,p). Tipe ini
sama dengan model kepemimpinan otokratis. Memberitahukan

kepada bawahan apa yang diharapkan dari mereka, memberi
pedoman yang spesifik, meminta bawahan untuk mengikuti
peraturan-peraturan dan prosdur-prosedur, mengatur waktu dan
mengkoordinasikan pekerjaan mereka.

2. Kepemimpinan yang mendukung (suppottive leadership). Gaya
kepemimpinan yang menunjukkan kesediaan bersahabat dan mudah
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didekati, mempunyai perhatian kemanusiaan terhadap para
bawahan.

3.Kepemimpinan partisipatif (participative leadership). Pimpinan
meminta dan mempergunakan saran-saran bawahan dalam
pengambilan keputusan.

4. Kepemimpinan yang berorientasi prestasi (achievement oriented
Ieaderchip). Gaya kepemimpinan yang menetapkan serangkaian
tujuan yang menantang para bawahan untuk berpartisipasi, dan
memberikan keyakinan pada mereka mampu melaksanakan tugas
untuk mencapai tujuan dengan baik.

Penggunaan gaya secara tepat dapat meningkatkan kepuasan kerja dan

kinerja bawahan. Sebagai missal suportlve leadership, dapat digunakan
untuk meningkatkan usaha dan kepuasan bawahan, bila factor situasi

tugas terlalu menekan (stressful), membosankan atau berbahaya. Hal
tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan rasa percaya diri,
mengurangi ketegangan, dan meminimalisir aspek-aspek yang tidak
menyenangkan dari pekerjaan. Dalam terminology expectancy theory,

pemimpin tersebut meningkatkan instinsic valence (rasa senang)
melakukan tugas tersebut dan expectancy (harapan) bahwa tugas itu
akan diselesaikan dengan sukses. Macam-macam gaya tersebut dapat
terjadi dan digunakan oleh pimpinan yang sama dalam situasi yang
berbeda.

Faktor situasional yang diidentifikasi diantara beberapa faKor
situasional lainnya yakni: (1)sifat personal dari bawahan, dan (2) iekanan
lingkungannya dengan tuntutan-tuntutan yang dihadapi para bawahan.
Untuk situasi yang pertama, perilaku pernimpin akan bisa diterima oleh
bawahan jika para bawahan melihat perilaku tersebut akan merupakan

sumber yang segera bisa memberikan kepuasan, atau sebagai suatu
instrumen bagi kepuasan-kepusan masa depan. Situasi yang ke dua,
perilaku pemimpin akan menjadi faKor motivasi terhadap para bawahan
jika:
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a) perilaku tersebut dapat mentuaskan kebutuhan-kebutuhan bawahan
sehingga memungkinkan tercapainya efektivitas dalam pelaksanaan
tugas.

perilaku tersebut merupakan komplimen dari lingkungan para
bawahan yang berupa memberikan latihan, dukungan, dan
penghargaan yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan
kerja. Dan jika tidak dengan cara demikian maka para bawahan

b)

lingkungannya akan meresa kekurangan.

Dengan mempergunakan salah satu dari empat gaya tersebut, dan
dengan memperhitungkan faktor-faktor di atas, maka pemimpin berusaha
mempengaruhi persepsi bawahannya dan memotivasinya, dengan cara

mengarahkan mereka pada kejelasan tugas-tugasnya, pencapaian
tujuan, kepuasan kerja, dan pelaksanaan kerja yang efektif. Adapun
usaha-usaha yang lebih spesifik yang dapat dicapai oleh pimpinan antara
lain:

1) mengetahui

dan atau menumbuhkan kebutuhan-kebutuhan

para

bawahan untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dikontrol pimpinan.

2) memberikan insentif kepada yang mampu mencapai hasil dalam
bekerja.

3) membuat suatu jalan yang mudah dilewati oleh bawahan untuk
menaikkan prestasinya dengan cara latihan, dan pengarahan.

4) rnembantu para bawahan dengan menjelaskan apa yang bisa
diterapkan darinya.

5) mengurangi halangan-halangan yang bisa membuat frustasi.
6) menaikkan kesempatan-ke:;empatan untuk pemuasan bawahan yang
memungkinkan tercapainya efeKivitas kerja.

Dengan kata lain, dengan cara-cara seperti yang diuraikan di
atas,
pemimpin berusaha membuat jalur atau jalan kecil (pafh)

untuk

pencapaian tujuan{ujuan (goalg para bawahannya sebaik
mungkln.
Pemimpin harus mempergunakan gaya yang paling sesuai dengan
variabeFvariabet lingkungan yang ada. pemilihan gaya yang
efektif dapat
mempertimbangkan faktor situasi sebagai berikut: dalam situasi yang
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unstructure'tingkatkejelasanteknisdaripekerjaanyangdilakukan
bawahanrendahatautidakjelas(bagianpenelitian,pendidikan,
motivasi
penerangan, informasi dll), maka pimp'nan dapat mempertinggi
kadar aspek penugasan
dan kepuasan kerja dengan cara mempertinggi
yang
- penugasan uraian teknis lebih finci Dalam situasi

$ask

oriented)

dan pekerjaan cukup
terctruktur (structure}, tingkat kejelasan teknis
motivasi dapat ditingkatkan
tinggi (mengecat, memasang mesin dll) maka
hubungan kemanusiaan'
dengan menerapkan gaya yang berorientasi
Model
(e) Model Kontingensi 'Vroom - Yetten ( Contingency

I

ModelsituasionalVroom-Yettenmen|elaskanbahwaperilaku
internal (kondisi
kepemimpinan dipengaruhi oleh unsur situasi
perusahaan) dan
pendidikan, penghasilan bawahan, tingkat keberhasilan
pengetahuan' ketrampilan
unsur kepribadian pimpinan ( pengalaman'
pimpirran)' Selanjutnya tingkah
komunikasi serta sifat-sifat pribadi lain
(kondisi perekonomian' sosial
Iaku pemimpin dan unsur situasi ekstern
mempengaruhi tingkat
kemasyarakatan, politik dan persaingan) akan
efektivitas organisasi.

Model kontingensi ini membantu pimpinan dalam memutuskan
bawahan dalam
kapan dan sejauh mana pimpinan harus melibatkan
lima gaya
memecahkan masalah tertentu' Model ini menawarkan
yang berkelanjutan
kepemimpinan yang melukiskan suatu kepemimpinan
(continum) dari pendekatanan otoriter, konsultatif' sampai dengan
partisiPatif sePenuhnYa.

Gambar 8. Model Kontingensi Vroom
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3. Tingkah laku
Kepemimpinan

I

t
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I
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3. Rangkurnan Materi
Teori-teori kontingensi berasumsi bahwa berbagai pola perilaku pemimpin

dibutuhkan dalam berbagai situasi secara efektif.

a. Schmidt dan Tannenbaum dengan Model Kontinum

(

Continuum

Model).

b. Fiedler dengan Model Kontingensi

(A

Contingency model of

Leadership Effectiveness) dikenal sebagai bapak model empan papan
(pendekatan jika, maka). Konsepnya dituangkan dalam bukunya A
Theory of Leadership Eftectiveness.

c. Blancard dengan Llfe Circle Theory mengembangkan empat gaya
perilaku pemimpin dalam pemecahan masalah dan pembuatan
keputusan.

d. House-Mitchell dengan Model Jalur - Tujuan - (Path - Goal Modetl
e. Model situasional Vroom-Yetten menjelaskan bahwa perilaku
kepemimpinan dipengaruhi oleh unsur situasi internal, dan unsur
kepribadian pimpinan. Selanjutnya tingkah laku pemimpin dan unsur
situasi ekstern akan mempengaruhi tingkat efektivitas organisasi.

4. tugas / latihan

1. Jelaskan alasan pendekatan situasional perlu dikembangkan

dalam

kepemimpinan.

2. Jelaskan macam situasional yang dapat berpengaruh pada efektivitas
kepemimpinan.
3. Jelaskan macam-macam teori situasional dalam kepemimpinan.
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