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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang kepemimpinan perempuan pernah dilakukan oleh Lahti 

(2013) yang berjudul Women and Leadership: Factors That Influence Women’s Career 

Success (Female Leader’s Reflections on Their Career Development and Leadership). 

Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan mewawancarai empat 

pemimpin perempuan pada organisasi bahasa Finlandia dan kuesioner berbasis internet 

yang dikirim ke perempuan-perempuan pada posisi puncak. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa alasan dibalik sedikitnya jumlah 

perempuan pada manajemen dan faktor yang mempengaruhi karir perempuan dibagi 

menjadi tiga faktor utama, yaitu faktor bermasyarakat, organisasional, dan individual. 

Faktor bermasyarakat mempunyai efek yang tidak langsung sedangkan faktor 

organisasional mempunyai efek langsung terhadap kemungkinan karir perempuan, 

sehingga faktor organisasional merupakan faktor yang paling kuat. Di samping itu 

ditemukan bahwa peran tradisonal gender, budaya organisasi, serta persepsi dan 

kompetensi perempuan mempunyai peranan dalam pengembangan karir manajerial 

perempuan. 
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 Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama 

menggunakan variabel penelitian kepemimpinan khususnya pemimpin perempuan, 

selain itu menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara. 

Perbedaannya adalah metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian 

tersebut selain melalui wawancara, yaitu dengan memberi kuesioner kepada beberapa 

narasumber lain. Selain itu, penelitian tersebut dilakukan dalam suatu organisasi di 

Finlandia sedangkan penelitian ini dilakukan di sektor pendidikan. 

Wardaty dan Setiawati (2014) pernah melakukan penelitian yang berjudul 

“Perempuan Inovatif Berbisnis Modal Intelektual Di Era Digital (Studi Biografi: 

Kepemimpinan Perempuan Ibu Septi Peni Wulandani Dalam Pengembangan Bisnis 

Keluarga Di Salatiga, Jawa Tengah)”. Masalah yang diteliti meliputi: 

1. Bagaimana gambaran kepemimpinan Ibu Septi Peni Wulandari dalam 

menjalankan bisnis keluarganya? 

2. Bagaimana proses pengembangan bisnis keluarga Ibu Septi Peni Wulandari? 

3. Bagaimana permasalahan yang dihadapi ibu Septi Peni Wulandari dalam 

mengembangkan bisnis keluarga? 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Ibu Septi Peni Wulandani memiliki 

kemampuan dalam memimpin untuk mengembangkan usahanya. Ia berpendapat bahwa 

setiap manusia bisa menjadi pemimpin. Kepemimpinan dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan sekitar dalam berperilaku. Selain itu, ia juga memiliki sifat the mother dan 

the iron maiden, perilaku seperti memiliki prinsip berwirausaha, kerja keras, tekun, 

ikhlas, tidak pantang menyerah dan termasuk situasional. Penelitian ini juga bermanfaat 

bagi bisnis keluarga bahwa keberhasilan dalam mengembangkan usaha terletak pada 

perilaku pemilik usaha. Dalam hal pengembangan bisnis keluarganya, Ibu Septi Peni 
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Wulandani menggunakan berbagai strategi: memulai usaha, mencari peluang bisnis, 

modal berwirausaha, strategi komunikasi bisnis, strategi pemilihan lokasi bisnis, strategi 

pemasaran, strategi keuangan, dan strategi bersaing. Dari strategi-strategi tersebut yang 

paling dominan dalam mengembangkan bisnis keluarga Ibu Septi Peni Wulandani 

adalah strategi pemasaran yang baik dengan menggunakan media teknologi informasi. 

Dalam upaya mengembangkan bisnis, seperti bisnis jasa pendidikan dengan modal 

intelektual yang dimilikinya dengan menciptakan beberapa metode belajar. Ibu Septi 

Peni Wulandani adalah seorang wanita yang mampu membuktikan bahwa perempuan 

juga mampu berkontribusi dengan baik dalam dunia bisnis karena berkembangnya 

bisnis keluarga. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang 

kepemimpinan perempuan dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan 

perbedaannya adalah penulis meneliti tentang studi biografi di bidang pendidikan. 

Nurdina (2015) pernah melakukan penelitian kepemimpinan perempuan dalam 

bidang pendidikan yang berjudul Perempuan Pelopor Pendidikan Islam Terpadu: 

Dedikasi, Prestasi, Pengabdian (Studi Biografi Kepemimpinan Ibu Lilik Indriati di 

Sekolah Islam Berwawasan Internasional BIAS Yogyakarta). Penelitian ini dilkukan 

dengan tujuan untuk mengetahui proses menjadi pemimpin, kepemimpinan pemimpin 

Sekolah Islam Berwawasan Internasional BIAS Yogyakarta, pengembangan Yayasan 

Bina Anak Sholeh Yogyakarta, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi Ibu Ir. Hj. 

Lilik Indriati. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif biografis yang 

bersandar pada dokumen – dokumen BIAS, wawancara mendalam, dan observasi non 

partisipatif dan partisipatif. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kepemimpinan Bu Lilik 

dipengaruhi faktor sosial dan faktor individual. Karakter kepemimpinan Bu Lilik 
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menunjukkan bahwa pendekatan transformasional merupakan pendekatan yang 

dibawanya dimana keberadaan nilai-nilai, hubungan yang baik, continget reward, 

sangat mewarnai. Sedangkan dalam pengembangan organisasi, Bu Lilik selalu 

melakukan update kebutuhan organisasi serta merumuskan pijakan yang dijakidan 

pedoman BIAS. Diskriminasi gender ditemukan dalam penelitian ini, namun Bu Lilik 

sendiri selama memimpin tidak pernah mengalami diskriminasi, stereotyping, maupun 

kekerasan namun mengalami beban kerja ganda. Hambatan yang didapat berasal dari 

internal perusahaan dan juga pihak eksternal yaitu masyarakat dan pemerintah. 

Persamaan dengan penelitian penulis adalah mengangkat tema yang sama, 

yaitu mengenai kepemimpinan perempuan dalam bidang pendidikan yang berbasis 

Islam. Selain itu tujuan penelitian serta metode penelitian yang digunakan sama yaitu 

merupakan studi biografi seorang pemimpin perempuan dalam pendidikan. 

Perbedaannya adalah lokasi yang dilakukan peneliti berbeda dengan yang dilakukan 

oleh Nurdina, dimana penulis melakukan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 

'Aisyiyah Yogyakarta. 

Vasavada (2014) pernah melakukan penelitian tentang pemimpin perempuan 

yang berjudul Women Leaders and Management of Public Relations in Nonprofit 

Organizations. Penelitian tersebut bertujuan untuk mempertinggi pemahaman tentang 

pemimpin perempuan dalam sektor nonprofit dan peranannya dalam mengelola 

hubungan masyarakat untuk organisasi mereka. Metode yang digunakan adalah 

kualitatif dengan cara wawancara mendalam kepada pemimpin-pemimpin perempuan 

seperti CEO, ketua, direktur eksekutif, atau perempuan-perempuan yang memimpin 

organisasi nonprofit. 
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Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemimpin perempuan tidak 

hanya memainkan peran penting dalam strategi pengembangan hubungan masyarakat 

tapi juga secara aktif mengelola hubungan masyarakat dan dengan rajin berpartisipasi 

dalam kegiatan hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat memberikan kesempatan 

pemimpin untuk mengembangkan jaringan sosial dan membangun image positif 

organisasi. Pemimpin juga menggunakan gender dari keikutsertaan karyawan pada 

hubungan masyarakat sebagai alat untuk membangun image positif dan organisasi 

friendly yang sesuai dengan demografi yang organisasi tawarkan. 

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah variabel yang digunakan 

kepemimpinan perempuan. Metode dan cara pengambilan data yang digunakan juga 

sama-sama kualitatif dengan wawancara mendalam kepada narasumber. Perbedaannya 

adalah penelitian tersebut pada sektor organisasi nonprofit sedangkan penelitian ini 

pada sektor pendidikan. 

Penelitian lainnya mengenai perempuan dan kepemimpinan pendidikan pernah 

diteliti oleh Le (2011) yang berjudul How Does Culture Impact On Women’s 

Leadership In Higher Education? A Case Study In Vietnam. Penelitian tersebut didapat 

dari pengalaman enam pemimpin wanita, dimana lima diantara enam pemimpin 

perempuan tersebut merupakan Kepala Departemen atau divisi di sebuah universitas 

teknis. Penelitian tersebut mengeksplorasi bagaimana budaya membentuk cara wanita 

memimpin serta keyakinan dan persepsi mereka tentang kepemimpinan pendidikan 

yang lebih tinggi di Vietnam. Hasil temuan menunjukkan bahwa baik budaya adat dan 

organisasi secara substansial mempengaruhi kepemimpinan peserta perempuan dalam 

berlatih dan akibatnya berkontribusi terhadap representasi buruk perempuan dalam 

posisi senior. Selain itu para wanita mengalami tantangan yang lebih dalam mengisi 
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peran mereka ketika mereka muda, usia tampaknya menjadi faktor yang sangat penting 

dalam praktek kepemimpinan di Vietnam. 

Persamaannya adalah subjek dari penelitian tersebut perempuan dan 

kepemimpinan pendidikan, selain itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan wawancara mendalam. Perbedaannya adalah penelitian tersebut mengeksplorasi 

tentang budaya dan persepsi pemimpin wanita di Vietnam, sedangkan penelitian ini 

meneliti bagaimana awal menjadi pemimpin hingga mengembangkan organisasi serta 

mencari tahu hambatan yang didapatkan dalam kepemimpinan perempuan. 

Penelitian mengenai kepemimpinan perempuan telah dilakukan oleh Setiawati 

dan Saputra (2012) yang berjudul Bu Lies, Competent Female Entrepreneur: A 

Biographic Study of Female Leadership in Developing Family Business. Penelitian 

tersebut menggunakan metode kulitatif studi biografi yang meneliti mengenai gaya 

pemimpin Bu Lies sebagai pemimpin dalam bisnis keluarga Gudeg Bu Lies. Penelitian 

tersebut meneliti pula tentang perkembangan bisnis keluarga Bu Lies dan 

ketidaksetaraan gender. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa karakter kepemimpinan the 

mother, the pet, the sex object, dan the iron maiden terlihat dalam kepemimpinan Bu 

Lies, namun yang paling dominan adalah karakter kepemimpinan the mother. Selain itu 

pengembangan bisnis yang dilakukan oleh Bu Lies melalui peningkatan promosi 

produk, mengenalkan produk secara luas, inovasi program, dan fokus kepada target 

pasarnya. Hasil penelitan tersebut juga menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender 

yang dialami oleh pemimpin perempuan. 

Penelitian ini sama dengan penelitian tersebut yang membahas mengenai 

kepemimpinan perempuan dan menggunakan metode kualitatif. Selain itu, penelitian ini 
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juga membahas mengenai hambatan pemimpin perempuan dalam memimpin suatu 

instansi. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus kepada kepemimpinan perempuan 

dalam suatu instansi pendidikan, tidak seperti penelitian tersebut yang membahas 

tentang kepemimpinan dalam bisnis keluarga. 

Penelitian lainnya tentang kepemimpinan perempuan pernah dilakukan oleh 

Ogunyinka dan Adedoyin (2013) dengan judul Leadership Styles and Work 

Effectiveness of School Principals in Ekiti State: Case Study of Ado-Ekiti Local 

Government Area. Penelitian tersebut membahas tentang perbedaan persepsi dan gender 

antar karyawan laki-laki dan perempuan. Penelitian tersebut membandingkan mengenai 

hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitasi kerja karyawan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara efektivitas 

kerja laki-laki dan efektivitas kerja utama perempuan. 

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dibuat 

yaitu variabel penelitian yang digunakan adalah kepemimpinan, lebih spesifiknya 

penelitian tersebut membahas kepemimpinan perempuan juga. Perbedaannya adalah 

penelitian ini meneliti tentang perbedaan gender sehingga membandingkan efektifitas 

kerja laki-laki dan perempuan. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan metode 

kuantitatif. Tempat yang akan saya teliti berbeda dengan tempat penelitian Ogunyinka 

dan Adedoyin yang meneliti perusahaan pada area lokal pemerintahan sedangkan 

penelitian saya pada instansi pendidikan. 

Crosby-Hillier (2012) pernah meneliti tentang kepemimpinan perempuan 

dalam pendidikan degan judul Women and Educational Leadership: Exploring the 

Experiences of Current and Aspiring Female Educational Administrators. Pada 

penelitian tersebut terdapat empat faktor kunci yang dibahas yaitu konflik antara 
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pekerjaan dan keluarga; bimbingan; hubungan kerja; dan stereotip gender. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode wawancara yang digunakan adalah 

semi-structured, para administrator dan pengajar perempuan yang diwawancarai 

mengungkapkan bahwa gender tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kesuksesan 

mereka menjadi pemimpin pendidikan. Tetapi mereka mengakui bahwa antara 

perwakilan laki-laki dan perempuan dalam dewan sekolah terdapat ketidakmerataan. 

Selain itu, dari segi program bimbingan, para narasumber mengatakan mereka selalu 

diberi kesempatan untuk bekerja bersama seorang mentor atau pembimbing. Sedangkan 

dari segi aspek hubungan kerja, ditemukan adanya konflik dan kompetisi pada 

pemimpin perempuan muda, serta pada aspek stereotip gender, masing-masing 

narasumber mengungkapkan pernah mengalaminya. 

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini 

sama-sama akan membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam pendidikan. 

Selain itu dalam penelitian ini juga akan membahas tentang hambatan yang dialami oleh 

pemimpin perempuan serta adanya konflik antara pekerjaan dengan keluarga. 

Perbedaannya adalah peneliti tidak membahas hubungan kerja antarkaryawan tetapi 

hubungan antara pemimpin atau narasumber penelitian dengan rekan kerja dan 

karyawannya. 

Secara umum, penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan memiliki 

persamaan variabel yang digunakan, yaitu membahas tentang kepemimpinan 

perempuan, namun terdapat berbagai bidang dan berbagai narasumber. Sumbangan 

penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini dilakukan pada seorang pemimpin 

perempuan pada STIKES Aisyiyah yang merupakan alumni dan sekarang menjadi ketua 

pada STIKES tersebut. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui proses 
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kepemimpinan, pengembangan instansi, dan hambatan serta tantangan yang dihadapi 

oleh pemimpin perempuan. Penelitian ini berorientasi pada proses yang dihadapi oleh 

narasumber karena penelitian ini bersifat kualitatif. 

 

 

 

2.2. Kerangka Teoritis 

2.2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai 

suatu tujuan (Hasibuan, 2006). 

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam 

suatu perusahaan. Sumber daya manusia menurut Almasdi dalam Ardana, Mujiati, 

dan Utama (2012) adalah kekuatan daya fikir dan berkarya manusia yang masih 

tersimpan dalam dirinya yang perlu digali, dibina, serta dikembangkan untuk 

dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Dengan 

demikian, kita membutuhkan manajemen sumber daya manusia yang diharapkan 

mampu memaksimalkan perkembangan diri seseorang. 

Inti pembahasan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 

bagaimana memberdayakan, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya 

manusia dalam organisasi agar mampu memberikan kontribusi secara optimal 

terhadap pencapaian tujuan organisasi berdasarkan keahlian, pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki (Alwi, 2001:3) 

2.2.2. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 
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Manajemen sumber daya manusia merupakan hal yang sangat vital dalam 

organisasi. Dalam suatu perusahaan maupun organisasi baik pada bidang 

pemasaran, keuangan, maupun operasional, manajer berkewajiban mengelola 

semua sumber daya yang ada, salah satunya yaitu sumber daya manusia. Dengan 

adanya manajemen sumber daya manusia, tenaga kerja atau karyawan mempunyai 

peranan penting di dalam organisasi. Karena karyawan yang memiliki peranan 

sebagai pelaksana di dalam manajemen tersebut. 

Rivai (2005) berpendapat bahwa manajemen sumber daya manusia 

merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Proses ini terdapat 

dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, keuangan maupun kepegawaian. 

Karena sumber daya manusia dianggap semakin penting peranannya dalam 

pencapaian tujuan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang 

sumber daya manusia (SDM) dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang 

disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Istilah “manajemen” mempunyai 

arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage 

(mengelola) sumber daya manusia. 

Stroey (1995) dalam Alwi (2001:6) menyatakan bahwa manajemen 

sumber daya manusia adalah pendekatan yang khas, terhadap manajemen tenaga 

kerja yang berusaha mencapai keunggulan kompetitif melalui pengembangan 

startegi dari tenaga kerja yang mampu dan memiliki komitmen tinggi dengan 

menggunakan tatanan kultur yang integrated, structural, dan teknik–teknik 

personel. 
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Menurut Dessler (2004) manajemen sumber daya manusia adalah proses 

untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan, dan untuk 

mengurus relasi kerja mereka, kesehatan dan keselamatan mereka, serta hal-hal 

yang berhubungan dengan keadilan. 

Berdasarkan dari beberapa definisi mengenai manajemen sumber daya 

manusia, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah 

suatu cara untuk mengatur serta mengelola setiap peran dari sumber daya manusia 

secara efektif dan efisien berdasarkan fungsi-fungsinya agar mencapai tujuan dan 

memiliki keunggulan kompetitif. 

2.2.3. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fungsi MSDM harus dilibatkan secara utuh dalam proses manajemen 

strategi perusahaan agar menjadi efektif dan maksimal. Karena sudah menjadi tugas 

manajemen sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya manusia untuk 

menjadi suatu yang memuaskan. Manajemen sumber daya manusia bertanggung 

jawab terhadap aktivitas yang bervariasi dengan melaksanakan fungsi – fungsinya. 

Hasibuan (2000:21) mengemukakan bahwa fungsi manajemen sumber 

daya manusia meliputi : 

a. Perencanaan (planning), adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif agar 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. 

b. Pengorganisasian, adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi. 
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c. Pengarahan (directing), adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar 

mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam membantu tercapainya tujuan 

perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

d. Pengendalian (controlling), adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan 

agar mentaati peraturan - peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 

rencana.  

e. Pengadaan (procurement), adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan. 

f. Pengembangan (development), adalah proses peningkatan keterampilan teknis, 

teoretis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 

g. Kompensasi (compensation), adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan 

tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan 

jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

h. Pengitegrasian (integration), adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan 

saling menguntungkan. 

i. Pemeliharaan (maintenance), adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap 

mau bekerja sama sampai pensiun. 

j. Kedisiplinan, adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan – 

peraturan perusahaan dan norma – norma sosial. 

k. Pemberhentian (separation), adalah putusnya hubungan kerja sesorang dari 

suatu perusahaan 
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2.2.4. Peran Hard Approach dan Soft Approach 

Dalam dunia kerja, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan kepada 

karyawan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Pendekatan besar dalam 

pengembangan MSDM  dibagi menajdi dua pendekatan, yaitu pendekatan hard 

approach dan soft approach. 

Orientasi pendekatan hard approach cenderung bersifat instrumental dan 

terfokus pada penggunaan SDM dan bukan pada indentifikasi dan pengembangan 

SDM sebagaimana soft approach. Pengelolaan karyawan berdasarkan hard 

approach manajemen melakukan pengawasan dan pelaksanaan melalui sumber 

eksternal seperti desain jabatan, pengukuran kinerja, upah yang terkait dengan 

kinerja dan penilalian staf. 

Apabila manajemen menggunakan soft approach, maka fokus pengelolaan 

karyawan tertuju pada sumber internal, seperti pengembangan komitmen individu, 

shared value, kepentingan bersama dan pengawasan sendiri. Kedua pendekatan ini 

dihubungkan oleh faktor kultur yang berkembang dalam organisasi. Sesungguhnya, 

pendekatan apapun yang digunakan dalam pengelolaan SDM, hasil yang diinginkan 

adalah terbentuknya kemampuan SDM yang dapat diandalkan sebagai sumber 

keunggulan kompetitif (Alwi, 2008:26). 

1. Pendekatan Hard Approach 

Dalam proses pembentukan sumber daya manusia yang unggul melalui 

pendekatan keras (hard approach), ada tiga faktor yang secara signifikan saling 

terkait dan crucial sifatnya terutama dalam tahap attaracting (menarik) dan 

developing (berkembang) yaitu sistem rekrutmen dan seleksi, sistem pelatihan dan 

pengembangan. Kedua sistem tersebut akan diuraikan sebagai berikut : 
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a. Rekrutmen dan Seleksi 

Variabel individu yang penting diamati selain latar belakang keluarga 

pendidikan dan pengalaman adalah potensi yang dimiliki individu (talented 

individual). Kapasitas kemampuan dan kapasitas pembelajaran (learning 

capacity) yang ada pada diri calon karyawan secara individual dan seberapa jauh 

kemungkinan potensi yang ada bisa dikembangkan (Alwi, 2001:54). 

b. Sistem Pelatihan dan Pengembangan 

Dalam budaya organisasi pada perusahaan – perusahaan Jepang yang 

sedang atau telah diterapkan bahwa seorang manajer senior, diharuskan 

melakukan tugas – tugas sebagai mentor baik formal maupun informal. Bahkan 

dalam deskripsi jabatan para manajer ini selain tugas – tugas utamanya, 

tercantum pula tugas spesifik yaitu, melakukan pelatihan terhadap karyawan 

junior dalam jabatannya. Tujuannya adalah manajer senior lebih mengerti 

kemana arah pelatihan sehingga hasilnya sesuai dengan kebutuhan. Di sini 

budaya organisasi sangat kuat pengaruhnya terhadap pembentukan prinsip – 

prinsip kerja yang efisien (Alwi, 2001:55). 

2. Pendekatan Soft Approach 

Pendekatan lunak (soft apparoach), mengeksplorasi sisi “human” dari 

karyawan. Sebagai contoh, menumbuhkan motivasi kerja karyawan melalui 

pendekatan ini, dapat dilakukan dengan cara melibatkan mereka dalam proses 

pengambilan keputusan dan membangun kultur organisasi yang berbasis 

teamwork dan kepercayaan. Ekspansi keterlibatan karyawan dalam pengambilan 

keputusan adalah inti dari segi komitmen. Semakin melibatkan karyawan dalam 

pengambilan keputusan, diharapkan akan menumbuhkan kepuasan dan komitmen 
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karyawan terhadap hasil keputusan. Soft approach memandang komitmen 

karyawan merupakan kunci penentu kinerja kompetitif. Karyawan yang bekerja 

dalam kultur komitmen yang tinggi dipersiapkan untuk bekerja dalam jangka 

panjang. Komitmen tumbuh dan iklim kepercayaan (Alwi, 2008:52). 

2.2.5. Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya 

manusia yaitu membuat orang lain menyelesaikan pekerjaan, mempertahankan 

semangat kerja dan memotivasi bawahan (Dessler, 1997:249). Kepemimpinan 

merupakan faktor penting dalam mempengaruhi prestasi suatu organisasi karena 

kepemimpinan merupakan kegiatan yang utama tercapainya tujuan sebuah 

organisasi. 

Koontz et al. (1990) mengatakan bahwa kepemimpinan (leadership) 

sebagai pengaruh, seni, atau proses mempengaruhi orang-orang sehingga mereka 

akan berusaha mencapai tujuan kelompok dengan kemauan dan antusias. Para 

pemimpin bertindak untuk membantu para bawahan untuk mencapai tujuan 

organisasi dengan keinginan serta keikutsertaan kelompok dalam melaksanakan 

pekerjaan sesuai visi organisasi atau perusahaan. 

Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

mempengaruhi prestasi suatu organisasi. Hemhill dan Coons (1957:7) dalam Yukl 

(2005:4) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah perilaku individu yang 

mengarahkan aktivitas kelompok untuk mencapai sasaran bersama. Katz dan Kahn 

(1978:528) dalam Yukl (2005:8) mendefinisikan kepemimpinan adalah pengaruh 

tambahan yang melebihi dan berada di atas kebutuhan mekanis dalam mengarahkan 

organisasi secara rutin. 
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Diluar dari kemampuan kepemimpinan seseorang yang telah memiliki 

bakat, terdapat beberapa sumber kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin 

French dan Raven (1959) dalam Yukl (1998:3) yaitu : 

a. Reward power, yang didasarkan atas persepsi bahwa pemimpin mempunyai 

kemampuan dan sumber daya untuk memberikan penghargaan kepada bawahan 

yang tidak mengikuti arahan – arahan pemimpinnya. 

b. Coercive power, yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin 

mempunyai kemampuan memberikan hukuman bagi bawahan yang tidak 

mengikuti arahan – arahan pemimpinnya. 

c. Legitimative power, yang didasarkan atas identifikasi bahwa pemimpin 

mempunyai hak untuk menggunakan pengaruh dan otoritas yang dimilikinya. 

d. Reference power, yang didasarkan atas identifikasi (pengenalan) bawahan 

terhadap sosok pemimpin. para pemimpin dapat menggunakan pengaruhya 

karena karakteristik pribadi, reputasi dan karismanya. 

e. Expert power, yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin adalah 

seorang yang memiliki kompetensi dan mempunyai keahlian dalam bidangnya. 

Para pemimpin dapat menggunakan bentuk – bentuk kekuasaan atau kekuatan 

yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku bawahan dalam berbagai situasi. 

Dari beberapa definisi mengenai kepemimpinan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kepemimpinan berperan penting dalam suatu organisasi. Kepemimpinan 

merupakan suatu aktivitas untuk membantu, mengarahkan, membimbing bawahan 

agar dapat memaksimalkan peran untuk bekerja agar dapat mencapai tujuan 

organisasi. 

2.2.6. Fungsi Kepemimpinan 
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Fungsi kepemimpinan sebagai fungsi manajemen dalam perusahaan 

mencakup beberapa tugas kewajiban dan dalam rangka menjalankan wewnangnya 

sebagai seorang pemimpin. Sedikitnya ada lima fungsi kepemimpinan (Siagian, 

1988:46) : 

1. Pemimpin sebagai penentu arah 

Sebuah organisasi dibentuk pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Tujuan tersebut biasanya dibedakan menjadi tiga yaitu tujuan jangka 

pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ketiga tujuan tersebut akan sulit 

tercapai jika seluruh pelaku di dalam organisasi berjalan sendiri-sendiri tanpa 

arah yang jelas dan konkret. Disini seorang pemimpin berkewajiban 

mengarahkan dan membimbing untuk membuat prioritas tujuan yang akan 

dicapai terlebih dahulu. 

2. Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi 

Sebuah organisasi tidak akan berjalan baik dan tidak akan mencapai 

tujuan jika tidak menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan berbagai pihak 

di luar organisasi. Untuk menjembatani hubungan baik tersebut, maka seorang 

pemimpin bertugas menjadi wakil dan juru bicara organisasi bagi perusahaan 

yang dipimpinnya. 

3. Pemimpin sebagai komunikator yang efektif 

Pemeliharaan hubungan baik secara internal maupun eksternal dapat 

terjalin melalui proses komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Berbagi 

keputusan organisasi disampaikan kepada para pelaksana melalui jalur 

komunikasi yang ada dalam perusahaan untuk kemudian dilaksanakan demi 
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tercapainya tujuan organisasi. Dalam hal ini pemimpin berfungsi sebagai 

komunikator baik internal maupun eksternal perusahaan. 

4. Pemimpin sebagai mediator 

Mediator adalah perantara, penghubung, penengah yang jika di dalam 

kepemimpinan berarti seorang pemimpin harus bisa berfungsi sebagai perantara 

baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Seorang pemimpin juga 

harus mampu menjembatani terjalinnya komunikasi yang efektif sehingga 

mengurangi, menghentikan, dan mencegah terjadinya konflik. 

5. Pemimpin sebagai integrator 

Pemimpin sebagai integrator adalah ppemimpin yang mampu 

mengintegrasikan atau menyatukan segala unsur, golongan, atau kelompok yang 

ada di dalam perusahaan yang dipimpinnya. Tidak menutup kemungkinan 

bahwa dalam suatu organisasi muncul adanya kelompok-kelompok kecil 

berdasarkan suatu kepentingan tetentu sehingga dibutuhkannya sebuah sosok 

yang menjadi penengah. 

Fungsi kepemimpinan sesungguhnya merupakan salah satu diantara 

peranan manajer dalam rangka untuk mengajak atau merangkul semua bawahan 

atau pengikut, agar dengan penuh kemauan memberikan pengabdian mereka 

dalam mencapai tujuan organisasi, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas 

bawahan secara maksimal. 

2.2.7. Teori Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan suatu kunci utama dan berperan penting 

dalam kesuksesan suatu perusahaan. Beberapa teori tentang kepemimpinan 
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banyak yang telah dikembangkan, salah satunya yaitu Thoha (2012:32-37) 

mengkategorikan teori kepemimpinan yaitu : 

a) Teori Sifat (Trait Theory). Teori ini menyatakan bahwa seseorang yang 

dilahirkan sebagai pemimpin akan menjadi pemimpin tanpa memperhatikan 

apakah ia mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin 

b) Teori Kelompok. Teori ini beranggapan bahwa, supaya kelompok bisa 

mencapai tujuan – tujuannya, harus terdapat suatu pertukaran yang positif 

diantara pemimpin dan pengikut – pengikutnya. Kepemimpinan yang 

ditekankan pada adanya suatu proses pertukaran antara pemimpin dan 

pengikutnya ini, melibatkan pula konsep – konsep sosiologi tentang 

keinginan – keinginan mengembangkan peran. 

c) Teori Situasional dan Model Kontijensi. Teori ini beranggapan bahwa gaya 

kepemimpinan yang dikombinasikan dengan situasi akan mampu menentukan 

keberhasilan pelaksanaan kerja. 

Kartono (2013:33) menjelaskan kemunculan teori – teori kepemimpinan 

yaitu:  

1. Teori Genetis. Teori ini menjelaskan dimana pemimpin itu dibuat melainkan 

lahir dengan bakat – bakat alami sebagai pemimpin. Dia ditakdirkan lahir 

menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. 

2. Teori Sosial. Teori ini mengemukakan bahwa pemimpin itu harus disiapkan, 

dididik dan dibentuk, tidak dilahirkan begitu saja. Setiap orang bisa menjadi 

pemimpin, melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta dorongan oleh 

kemauan sendiri. 
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3. Teori Ekologis atau Sintetis. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan 

sukses menjadi pimpinan, bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat – bakat 

kepemimpinan, dan bakat – bakat ini sempat dikembangkan melalui 

pengalaman dan usaha pendidikan juga sesuai dengan tuntutan lingkungan 

atau ekologisnya. 

2.2.8. Pendekatan Teori Kepemimpinan 

Dalam teori kepemimpinan terdapat beberapa pendekatan yang 

digunakan. Beberapa pendekatan yang akan dibahas yaitu diantaranya adalah : 

1. Pendekatan Keterampilan (Skill Approach) 

Pendekatan ketrampilan merupakan jawaban dari masalah yang muncul 

dalam pendekatan sifat, di mana kepemimpinan terdiri dari keterampilan – 

keterampilan yang bisa dikembangkan (Katz, 1955 dalam Northouse, 2013:43). 

Selain itu di awal tahun 1990-an, penelitian-penelitian menemukan bahwa 

keefektifan seorang pemimpin bergantung pada keterampilan pemimpin dalam 

memecahkan masalah yang kompleks dalam organisasi (Mumford, Zaccaro, 

Harding, Jacobs, & Fleishman, 2000; Yammarino, 2000 dalam Northouse, 2013: 

43). 

Menurut Katz dalam Northouse (2013, 43) kepemimpinan yang efektif 

bergantung pada tiga keterampilan personal yaitu keterampilan teknis (technical 

skill), keterampilan berhubungan dengan manusia lain (human skill), dan 

keterampilan konseptual (conceptual skill). Perbedaan dari sifat dan keterampilan 

di sini adalah bahwa keterampilan adalah apa yang bisa dicapai oleh seorang 

pemimpin sedangkan sifat adalah karakter asli mereka. 

a. Keterampilan Teknis (Technical Skill) 
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Keterampilan teknis merupakan pengetahuan tentang dan kecakapan dalam 

jenis melakukan pekerjaan atau kegiatan tertentu. Ini mencakup kompetensi 

di bidang khusus, kemampuan analisis, dan kemampuan untuk menggunakan 

alat dan teknik yang tepat (Katz dalam Northouse, 2013: 44). Sebagai contoh, 

dalam sebuah perusahaan perangkat lunak komputer, keterampilan teknis 

termasuk mengetahui bahasa pemrograman perangkat lunak, produk 

perangkat lunak perusahaan, dan bagaimana membuat produk ini berfungsi 

untuk klien. 

b. Keterampilan berhubungan dengan manusia lain (Human Skill) 

Human Skill merupakan kemampuan seseorang bekerja dengan orang 

lainnya. Keterampilan ini berpengaruh pada bagaimana pemimpin mampu 

bekerja secara efektif dengan rekan kerja, bawahan, maupun atasan mereka 

untuk mencapai tujuan organisasi (Northouse, 2013: 45).  

Selain itu, pemimpin dengan keterampilan ini mampu memahai perspektif 

bawahan dalam memandang suatu isu tertentu dan juga sensitif terhadap 

kebutuhan bawhan serta melibatkan kepentingan orang lain dalam 

pengambilan keputusan (Katz, 1955 dalam Northouse, 2013: 45). 

c. Keterampilan konseptual (Conceptual Skill) 

Keterampilan konseptual merupakan kemampuan seseorang untuk 

menghasilkan konsep dan ide. Pemimpin yang memiliki conceptual skill 

senang membahas ide-ide yang dapat membangun organisasi serta kerumitan-

kerumitannya. Seorang pemimpin dengan keterampilan konseptual bekerja 

dengan mudah dengan abstraksi dan gagasan hipotetis. Contohnya, 

dibutuhkan keterampilan konseptual untuk CEO di perusahaan manufaktur 
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yang sedang dalam masa sulit untuk mengartikulasikan visi untuk lini produk 

baru yang akan mengarahkan perusahaan ke profitabilitas (Northouse, 2013: 

46). 

Selain itu berkaitan dengan pendekatan keterampilan ini, Mumford dan 

koleganya memformulasikan sebuah model kepemimpinan berbasis keterampilan. 

Model tersebut dikarakterisasikan sebagai “model kapabilitas” karena model 

tersebut menguji hubungan antara keterampilan dan pengetahuan seorang 

pemimpin dengan kinerja mereka (Mumford, Zaccaro, Harding, dalam Northouse, 

2013: 47). Model kepemimpinan berbasis keterampilan tersebut memiliki lima 

komponen yaitu: 

a. Kompetisi 

Dalam aspek kompetisi, terrdapat tiga kompetensi utama faktor 

kunci dari  efektifitas kepemimpinan yaitu: 

a) Keterampilan memecahkan masalah 

Keterampilan ini merupakan kemampuan kreatif yang dimiliki oleh 

seorang pemimpin untuk memecahkan masalah-masalah organisasional 

yang tidak biasa. Keterampilan ini termasuk keterampilan dalam 

menemukan masalah yang signifikan, pengumpulan informasi masalah, 

menemukan pemahaman baru mengenai masalah tersebut, dan membuat 

rancangan rencana pemecahan masalah (Mumford, Zaccaro, Harding, et 

al. dalam Northouse, 2013: 48). 

b) Keterampilan Penilaian Sosial 

Keterampilan ini secara general merupakan kapasitas seseorang untuk 

memahami masyarakat dan sistem sosial. Keterampilan ini mampu 
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mendukung seorang pemimpin untuk bekerja dengan orang lain untuk 

memecahkan masalah (Zaccaro et al. dalam Northouse, 2013: 49). 

Keterampilan penilaian sosial ini juga termasuk kemampuan seorang 

pemimpin untuk memahami perspektif atau sudut pandang sosial dalam 

menyikapi suatu fenomena atau masalah. 

c) Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan akumulasi dari informasi dan struktur mental 

yang digunakan untuk mengorganisir informasi tersebut. Pengetahuan 

sangat berhubungan dengan aplikasi dan implementasi keterampilan 

pemecahan masalah dalam organisasi. Pengetahuan ini sangat 

berpengaruh pada kapasitas seorang pemimpin untuk mendefinisikan 

masalah kompleks dalam organisasi dan mengupayakan solusinya 

(Mumford et al. dalam Northouse, 2013: 51). 

b. Atribut individual 

Komponen kedua dari model kepemimpinan berbasis keterampilan 

yaitu atribut individual. Atribut-atribut individual tersebut antara lain adalah: 

a) Kemampuan kognitif general 

Kemampuan ini berkaitan dengan intelejensi seseorang. Intelejensi ini 

bisa tumbuh dan berkembang seiring dengan umur dan kedewasaan 

seseorang namun perlahan hilang seiring dengan semakin tuanya 

seseorang. Dalam model kepemimpinan berbasis keterampilan, 

intelejensi dideskripsikan memiliki dampak positif terhadap bagaimana 

seorang pemimpin menyelesaikan masalah kompleks menggunakan 

pengetahuannya (Northouse, 2013: 52) 
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b) Kemampuan kognitif terkristalisasi 

Kemampuan ini merupakan kemampuan intelektualitas yang didapatkan 

melalui pengalaman dari waktu ke waktu. Tipe kemampuan kognitif ini 

berkembang secara terus menerus dan secara tipikal tidak akan hilang 

saat seseorang menua. Kemampuan tersebut termasuk kemampuan untuk 

menerima informasi yang kompekas dan mempelajari keterampilan baru 

serta mampu mengkomunikasikannya ke orang lain dalam bentuk tertulis 

maupun terucap (Connelly dalam Northouse, 2013: 52). 

c) Motivasi 

Ada tiga aspek motivasi yang esensial bagi pengembangan keterampilan 

dalam memimpin. Yang pertama, seorang pemimpin harus bersedia 

untuk menghadapi masalah organisasional yang kompleks. Kedua, 

seorang pemimpin harus bersedia mengekspresikan dominasinya sebagai 

pemimpin untuk menunjukkan pengaruhnya. Ketiga, seorang pemimpin 

harus berkomitmen pada kepentingan sosial organisasi (Mumford et al. 

dalam Northouse, 2013:53). 

d) Kepribadian 

Beberapa karakter kepribadian yang berpengaruh pada kinerja pemimpin 

dalam organisasi antara lain keterbukaan, toleransi, keingin tahuan, 

kepercayaan diri, dan kemampuan beradaptasi (Mumford et al. dalam 

Northouse, 2013:53). 
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c. Hasil kepemimpinan 

Kompetensi seorang pemimpin dapat dilihat dari hasil 

kepemimpinannya (output). Ada beberapa output kepemimpinan yang 

dihasilkan oleh pemimpin yang efektif yaitu: 

a) Pemecahan masalah yang efektif 

Kemampuan memecahkan masalah sebagai salah satu kompetensi 

seorang pemimpin menghasilkan output kepemimpina berupa pemecahan 

masalah yang efektif. Kemampuan pemecahan masalah yang efektif 

melibatkan proses pencarian solusi secara logis, efektif, unik, dan 

melampaui informasi-informasi yang diberikan (Zaccaro et al. dalam 

Northouse, 2013: 54). 

b) Performa 

Dalam poin ini, performa merefleksikan seberapa baik seorang pemimpin 

menyelesaikan pekerjaannya. Performa pemimpin dapat diukur melalui 

standard penilaian eksternal. Jika evaluasi yang didapatkan oleh 

pemimpin bersifat positif maka peforma pemimpin tersebut baik. 

Pemimpin yang efektif diterima oleh atasan, rekan kerja, dan bawahan 

sebagai seorang yang kompeten (Northouse, 2013:54). 

d. Pengalaman karir 

Model kepemimpinan berbasis keterampilan keempat adalah 

pengalaman karir, di mana pengalaman yang diperoleh seorang pemimpin 

selama karir kepemimpinannya berpengaruh terhadap pengetahuan dan 
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keterampilan mereka dalam memecahkan masalah (Northouse, 2013: 54). 

Pemimpin dapat mengembangkan kemampuan konseptual mereka jika jenis-

jenis masalah yang mereka hadapi bersifat progresif dan lebih kompleks serta 

lebih bersifat jangka panjang. 

e. Pengaruh lingkungan 

Pengaruh lingkungan merupakan faktor-faktor yang berada di luar 

kompetensi, karakteristik dan pengalaman seorang pemimpin. Pengaruh 

lingkungan ini bisa bersifat internal maupun eksternal. Pengaruh lingkungan 

internal melibatkan faktor-faktor seperti teknologi, fasilitas, kompetensi 

bawahan, dan komunikasi. Sedangkan pengaruh lingkungan eksternal antara 

lain isu-isu ekonomi, politik, dan sosial (Northouse, 2013: 57). 

2. Pendekatan Teori Path-Goal (Path-Goal Theory) 

Teori Path-Goal adalah teori yang menjelaskan bagaimana pemimpin 

memotivasi bawahannya dalam pencapaian tujuan yang telah dibuat. Tujuan dari 

teori ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana meningkatkan performa 

dan kepuasan karyawan dengan berfokus pada motivasi karyawan. 

Menurut House dan Mitchell (1974), kepemimpinan menghasilkan 

motivasi ketika pemimpin meningkatkan jumlah dan jenis imbalan yang bawahan 

terima dari pekerjaan mereka. Kepemimpinan mampu memotivasi bawahan untuk 

mencapai tujuan dengan jelas apabila pemimpin membuat suatu alur yang jelas, 

melalui pembinaan dan arahan, menghilangkan hambatan atau rintangan, 

mencapai tujuan, dan membuat pekerjaan sendiri lebih memuaskan. Jadi inti dari 

kepemimpinan Path-Goal adalah adanya tujuan yang jelas, jalan mencapai tujuan, 

menghilangkan hambatan, dan memberikan dukungan. (Northouse, 2013: 138). 



53 

 

Ada 4 tipe atau gaya utama kepemimpinan dalam teori Path-Goal yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kepemimpinan direktif 

Karakteristik kepemimpinan direktif adalah adanya pemimpin memberikan 

isntruksi terhadap bawahan mengenai tugas-tugas mereka, termasuk apa yang 

diharapkan pemimpin dari bawahan, bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan, 

dan rentang waktu kapan sebuah perusahaan harus diselesaikan. Seorang 

pemimpin yang direktif, menetapkan standard kinerja dan kebijakan yang 

jelas terhadap bawahannya (Northouse, 2013: 139). 

b. Kepemimpinan suportif 

Komponen dari pemimpin yang suportif adalah adanya kedekatan dengan 

bawahan, mudah didekati sebagai pemimpin, dan memperhatikan 

kesejahteraan dan kebutuhan bawahan. Pemimpin dalam proses 

kepemimpinnnya selalu berusaha untuk membuat bawahannya nyaman dalam 

bekerja. Selain itu, pemimpin yang suportif bersifat egaliter, yaitu 

memperlakukan bawahan setara dengannya dan menghargai status mereka 

sebagai bawahan (Northouse, 2013: 140). 

c. Kepemimpinan partisipatif 

Pemimpin dalam kepemimpinan partisipatif selalu berusaha untuk melibatkan 

karyawan dalam proses pembuatan kebijakan. Pemimpin selalu berkonsultasi 

dengan bawahan untuk mengetahui ide-ide dan opini yang dimiliki oleh 

bawahan sehingga mampu mengintegrasikan saran-saran tersebut sebagai 

bahan pertimbangan pembuatan kebijakan bagi organisasi ke depannya 

(Northouse, 2013:140). 
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d. Kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi 

Pemimpin yang berorientasi pada prestasi selalu berusaha untuk memberikan 

tantangan dan menciptakan kompetisi antar bawahan untuk mencapai kinerja 

optimal mereka. Pemimpin tipe ini menciptakan standar yang tinggi bagi 

bawahan dan mengharapkan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Hal 

tersebut dikarenakan pemimpin yang berorientasi pada prestasi memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi bahwa bawahan memiliki kemampuan untuk 

berkinerja optimal dan mencapai tujuan dari tantangan-tantangan yang 

diberikan (Northouse, 2013: 140). 

3. Pendekatan Kepemimpinan Transformasional (Transformational Leadership) 

Bass (1985: 20) mengutarakan bahwa kepemimpinan 

transformasional memotivasi bawahan untuk bekerja lebih dari apa yang 

diharapkan oleh pemimpin melalui: 

a. Meningkatkan kesadaran bawahan mengenai pentingnya nilai-nilai yang 

terkandung dalam tujuan organisasi 

b. Membuat bawahan untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi 

kepentingan tim maupun organisasi 

c. Memicu bawahan untuk meningkatkan level kebutuhan karyawan 

Untuk menciptakan perubahan, pemimpin transformasional menjadi 

panutan yang kuat untuk pengikut mereka. Mereka memiliki nilai-nilai moral 

yang berkembang dan identitas diri yang terbentuk atas keputusan diri sendiri 

(Avolio & Gibbons, 1988). Pendekatan transformasional memberikan 
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gambaran yang lebih luas di mana kepemimpinan tidak hanya mencakup 

pertukaran imbalan, tetapi juga pemimpin memperhatikan kebutuhan dan 

pertumbuhan pengikut (Avolio, 1999; Bass, 1985). 

Terdapat tiga faktor kepemimpinan dalam pendekatan 

tranformasional yaitu sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan transfirmasional berfokus pada peningkatan kinerja 

bawahan hingga potensi mereka yang paling optimal (Avolio, 1999; Bass & 

Avolio 1990 dalam Northouse, 2013: 191). Pemimpin dengan 

kepemimpinan transformasional biasanya memili nilai-nilai dan ideologi 

internal yang kuat, yang efektif untuk memotivasi bawahan untuk memiliki 

suatu perilaku tertentu yang mendukung terciptanya manfaat bagi orang 

banyak ketimbang kepentingan pribadi (Kungert, 1994 dalam Northouse, 

2013: 191). Faktor-faktor yang terdapat pada kepemimpinan 

transformasional antara lain: 

a. Karisma: menggambarkan pemimpin yang bertindak sebagai panutan 

yang kuat bagi pengikut; pengikut mengidentifikasi kecenderungan para 

pemimpin dan sangat ingin meniru mereka. Pemimpin dengan faktor ini 

biasanya memiliki standar yang sangat tinggi dalam perilaku moral dan 

etika dan dapat diandalkan untuk melakukan hal yang benar. 

b. Motivasi yang menginspirasi: Faktor 2 disebut inspirasi atau inspirasi 

motivasi. Pemimpin dengan faktor ini mengkomunikasikan harapan 

yang tinggi kepada para karyawan, menginspirasi mereka melalui 
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motivasi untuk menjadi berkomitmen dalam menjalankan visi dan misi 

organisasi. 

c. Stimulasi Intelektual: mencakup kepemimpinan yang merangsang 

pengikut untuk menjadi kreatif dan inovatif dan menantang keyakinan 

dan nilai-nilai mereka sendiri serta orang-orang dari pemimpin dan 

organisasi. 

d. Pertimbangan individual: faktor ini merupakan perwakilan dari 

pemimpin yang memberikan iklim yang mendukung di mana mereka 

mendengarkan dengan cermat kebutuhan individu pengikut. Pemimpin 

bertindak sebagai pelatih dan penasihat ketika mencoba untuk 

membantu pengikut agar bisa sepenuhnya diaktualisasikan. 

2. Kepemimpinan Transaksional 

Kepemimpinan transaksional berbeda dari kepemimpinan 

transformasional di mana pemimpin transaksional tidak melibatkan 

pertimbangan individu  kebutuhan bawahan atau fokus pada pengembangan 

pribadi mereka. Pemimpin transaksional hal pertukaran nilai dengan 

bawahan untuk memajukan mereka sendiri dan mereka agenda bawahan 

(Kuhnert, 1994). Pemimpin transaksional berpengaruh karena dalam 

kepentingan terbaik dari bawahan bagi mereka untuk melakukan apa yang 

pemimpin ingin (Kuhnert & Lewis, 1987 dalam Northouse, 2013: 195). 

3. Laissez-Faire 

Faktor ini merupakan faktor tidak adanya kepemimpinan. 

Pemimpin laissez-faire menggunakan pendekatan "lepas tangan, biarkan 

semuanya mengalir". Pemimpin ini melepas tanggung jawab, menunda 
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keputusan, tidak memberikan umpan balik, dan hanya memberikan sedikit 

usaha dalam membantu pengikut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tidak 

ada pertukaran dengan pengikut atau upaya untuk membantu mereka 

tumbuh. Contoh dari pemimpin laissez-faire adalah presiden sebuah 

perusahaan manufaktur kecil yang tidak mengadakan pertemuan dengan 

supervisor pabrik, tidak memiliki rencana jangka panjang bagi perusahaan, 

dan membuat sedikit kontak dengan karyawan (Northouse, 2013: 196). 

2.2.9. Kepemimpinan Perempuan 

Pandangan orang tentang pemimpin perempuan identik dengan 

ketidakmampuan seorang perempuan untuk dapat memimpin, apalagi untuk 

memimpin suatu perusahaan atau instansi yang cukup besar. Hal tersebut yang 

kadang membuat pandangan posisi perempuan di bawah laki-laki. Namun, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Vasavada (2014) bahwa pemimpin perempuan 

memiliki keunggulan dalam strategi pengembangan hubungan masyarakat dan 

rajin berpartisipasi dalam kegiatan hubungan masyarakat pula. 

Pemimpin perempuan juga harus memberikan contoh yang baik bagi 

karyawannya serta memberikan bimbingan kepada karyawannya agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pekerjaannya. Menurut Kanter (1997:233) ada empat faktor yang 

mempengaruhi gaya kepemimpinan perempuan yaitu : 

a. The Mother (keibuan) 

Pemimpin perempuan terkadang menjadikan dirinya sebgai ibu dari 

karyawan-karyawannya. Ibu yang memiliki sifat sangat dekat dengan anak-

anaknya, yang di dalam organisasi anak diasumsikan sebagai bawahan atau 

karyawan. Dengan itu, karyawan menjadi lebih terbuka dengan pemimpin mereka. 
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Masing-masing dari mereka bias saja membawa masalah pribadi mereka dan 

mengharapkan kenyamanan dari sang ibu. Pemimpin perempuan identik dengan 

sifat yang simpatik, pendengar yang baik, dan mudah untuk diajak bercerita 

mengenai masalah pribadi. Kanter (1977:234) menjelaskan bahwa role–mother ini 

adalah peran yang aman bagi pemimpin perempuan. Pemimpin perempuan 

dengan tipe the mother jarang mendapat kekerasan fisik maupun psikis dalam sisi 

seksual. 

Dengan tipe ini, kadang pemimpin perempuan juga terlalu diharapkan 

menjadi “the good mother” dimana ibu adalah orang yang tidak kritis dalam 

berbagai hal dan bias menerima semua kekurangan dari anak-anaknya, sehingga 

menjadi kurang baik bagi lingkungan kerja dimana menjadi orang yang sangta 

kritis itu diperlukan. 

b. The Pet (kesayangan) 

Pemimpin perempuan diposisikan sebagai seorang maskot dalam 

organisasinya dikarenakan pemimpin perempuan dianggap memiliki peran yang 

dapat menghibur dan menyenangkan karyawannya. Pemimpin dengan sifat the pet 

ini adalah seorang pemimpin perempuan yang senang bersenda gurau dan 

memotivasi bawahannya. 

Pemimpin dengan tipe the pet juga diharapkan untuk mengagumi sosok 

seorang lelaki, namun tidak untuk berhubungan dengan mereka. Kanter 

(1977:235) menyebutkan bahwa seorang perempuan yang menyatakan suatu 

masalah dalam forum berisikan mayoritas laki-laki dan komentar yang 

dikeluarkan oleh laki-laki tersebut adalah tentang kemampuan ia berkomunikasi 

bukan mengenai isi dari permasalahan yang diutarakan oleh pemimpin perempuan 
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yang dikatakan tadi. Hal yang sama jika dilakukan oleh laki-laki dianggap sebagai 

sebuah kompetisi, namun apabila dilakukan oleh perempuan kemudian dianggap 

sebagai “tingkah cerewet” 

c. The Seductrees (Objek Seksual) 

Kepemimpinan perempuan yang ada berdasarkan kompetisi seksual dan 

kecemburuan. Kanter (1977:234) menjelaskan bahwa pemimpin perempuan 

dengan sifat ini memiliki tensi lebih tinggi ketimbang role – the mother. 

Diasumsikan bahwa role seorang pemimpin dengan sifat the mother bisa memiliki 

banyak anak atau karyawan, namun dengan sifat the seductrees yang secara 

seksual menarik, hal tersebut tidak bisa dilakukan. Meskipun tidak disadari, 

namun pemimpin perempuan dengan sifat the seductrees ini sering berperilaku 

menggoda dan terkadang merendahkan dirinya sendiri. Dapat dikatakan juga sifat 

the seductrees ini, pemimpin perempuan sering membuat konflik dalam 

lingkungan kerjanya. 

d. The Iron Maiden (perempuan besi) 

Perempuan kuat, inilah yang identik dengan sifat the iron maiden. Sifat 

ini berbeda dibandingkan tiga sifat kepemimpinan perempuan yang lainnya. 

Kanter (1977:236) menjelaskan bahwa pemimpin perempuan dengan sifat ini 

menginginkan posisi yang setara dengan siapa pun dia bekerja dan menunjukkan 

kompetensi dengan penggunaan hak asasinya secara penuh. Pemimpin ini juga 

teradang terjebak dalam situasi yang keras dan agresif dimana ada kemungkinan 

dirinya menerima “pengasingan” dari para karyawannya. 

Pemimpin dengan sifat ini dikenal gigih dalam bekerja, baik secara 

individu maupun secara kelompok. Dikarenakan sifatnya yang keras, pemimpin 
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dengan sifat the iron maiden ini sukar untuk jatuh ke dalam godaan, tidak seperti 

sifat the pet dan the seductrees. Terlebih lagi, mereka sukar untuk mendapatkan 

partner atau relasi yang cocok dan saling memberi simpati jika mempunyai 

masalah. 

2.2.10. Konsep Gender 

2.2.10.1. Pengertian Gender 

Disadari bahwa isu gender merupakan isu baru bagi masyarakat, 

sehingga menimbulkan berbagi tafsiran dan respons yang tidak proposional 

tentang gender. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah bermacam-

macamnya tafsiran tentang pengertian gender. Isu tersebut sering berkaitan 

dengan kesempatan serta hak – hak antara laki-laki dan perempuan menyebabkan 

tingkat perbedaan partisipasi dan manfaat yang diperoleh antara laki – laki dan 

perempuan. Ketika istilah gender mulai muncul, lelaki dan perempuan mulai 

dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga lelaki yang secara derajat lebih unggul 

daripada perempuan. 

Santrock (2003:365) mengemukakan bahwa istilah  gender dan seks 

memiliki perbedaan dari segi dimensi. Isilah seks (jenis kelamin) mengacu pada 

dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu 

pada dimensi sosial – budaya seorang laki-laki dan perempuan. 

Sedangkan Caplan (1987) dalam Zainuddin (2006:1) menegaskan bahwa 

gender merupakan perbedaan perilaku antara laki – laki dan perempuan selain dari 

struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses social dan 

cultural. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi lelaki dan 

perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing – masing. 
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Oakley (1972) dalam Fakih (2008:71) menemukan bahwa gender adalah 

perbedaan perilaku (behavioral differences) antara laki – laki dan perempuan yang 

dikontruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau ketentuan dari 

Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki – laki atau perempuan) melalui 

proses sosial dan kultural yang panjang. 

2.2.10.2. Ketidakadilan Gender 

Praktek ketidakadilan gender masih dijumpai dalam proses dan perlakuan 

terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan ketidakadilan gender biasanya ada 

pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan 

terhadap perempuan maupun laki-laki. Untuk memahami bagaimana perbedaan 

gender menyebabkan ketidakadilan gender, Fakih (2008:12) menjabarkan 

beberapa manifestasi ketidakadilan gender sebagai berikut : 

1. Marginalisasi Perempuan 

Marginalisasi atau pemiskinan kaum perempuan.Pemiskinan yang 

terjadi dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan pemerintah, keyakinan atau 

tafsir agama, tradisi dan kebiasaanatau bahkan asumsi ilmu pengetahuan 

sehingga perempuan semakin tersingkirkan. Marginalisasi dapat terjadi di 

lingkungan kerja maupun lingkungan rumah tangga 

2. Subordinasi 

Pandangan gender bias memunculkan subordinasi pada perempuan. 

Anggapan bahwa perempuan itu emosional sehingga perempuan tidak bisa 

tampil memimpin berakibat meunculnya sikap yang menempatkan 

perempuan pada posisi yang tidak penting. 
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3. Stereotype 

Stereotype adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu 

kelompok tertentu. Salah satu jenis stereotype adalah yang bersumber dari 

pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin 

tertentu, umunya perempuan yang bersumber dari stereotype yang dilekatkan 

pada mereka.Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum 

perempuan adalah melayani suami.Stereotype ini berakibat wajar sekali jika 

pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. 

4. Kekerasan 

Kekerasan adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik 

maupun integritas mental psikologis seseorang. Perempuan yang dicap 

sebagai symbol kekuatan.Berbagai bentuk kekerasan diterima perempuan 

baik dari segi fisik maupun psikis, dilingkungan sosial maupun di dalam 

kehidupan rumah tangga. 

5. Beban Kerja Ganda 

Anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin 

berakibat bahwa pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum 

perempuan.Terlebih lagi jika perempuan tersebut memiliki pekerjaan atau 

karir, beban kerja mereka menjadi ganda. 

2.2.11. Pengembangan Organisasi 

Pengembangan organisasi merupakan upaya terencana dan strategi yang 

dilakukan oleh suatu organisasi dalam menghadapi dinamika kondisi – kondisi 

lingkungan eksternal dan tekanan – tekanan internal dengan meningkatkan 

efektifitas dan efesiensi yang lebih besar untuk mencapai tujuan organisasi. 
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Seperti yang telah diungkapkan oleh Cummings dan Worley (2008:2) bahwa 

pengembangan organisasi diaplikasikan dalam bentuk mengubah strategi, 

struktur, proses, dan sistem di dalam organisasi, departemen, kelompok kerja, 

maupun pekerjaan individu. Sebuah program perubahan ditujukan untuk 

memodifikasi strategi organisasi, contohnya bagaimana organisasi harus bertindak 

dalam menanggapi lingkungan yang lebih luas lagi dan bagaimana hubungan 

antara organisasi dengan lingkungan bisa ditingkatkan. 

Beer dalam (Armstrong, 2013:154) pengembangan organisasi adalah 

pendekatan sistematis untuk meningkatkan kemampuan organisasi yang berkaitan 

dengan proses atau bagaimana hal-hal bisa dilakukan. Pengembangan organisasi 

atau OD (organizational development) beroperasi sebagai sebuah sistem proses 

pengumpulan data yang luas, diagnosis, perencanaan tindakan, intervensi dan 

evaluasi. 

Pengembangan oranisasi merupakan program yang berusaha 

meningkatkan kreatifitas keorganisasian dengan mengitegrasikan keinginan 

individu akan pertumbuhan dan perkembangan dengan tujuan keorganisasian. 

Secara khusus proses ini merupakan usaha mengadakan perubahan secara 

berencana yang meliputi suatu sistem total sepanjang periode tertentu dan 

berusaha mengadakan perubahan itu berkaitan dengan misi organisasi (Gibson, 

Ivancevich, Donnel:1986-583). 

Pengembangan Organisasi (PO) merupakan cara pendekatan terhadap 

perubahan yang berjangka panjang dan lebih luas ruang lingkupnya dengan tujuan 

untuk menggerakkan seluruh organisasi ke arah tingkat fungsional yang lebih 

tinggi (Indrawijaya, 1989:203). 
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Menurut Cummings dan Worley (2008:23) pergerakan ekonomi global 

dan pengembangan teknologi membuat perubahan tidak dapat dihindari dan 

dipisahkan dari kehidupan organisasi. Namun perubahan dapat ditanggulangi 

dengan adanya perubahan yang terencana di dalam organisasi. Pengembangan 

organisasi dimaksudkan untuk menciptakan perubahan yang terencana untuk 

meningkatkan efektfitas organisasi dan kemampuan untuk berubah itu sendiri. 

Pengembangan organisasi biasanya diinisiasikan dan diimplementasikan oleh 

manajer dan seringkali dengan bantuan pihak luar atau praktisi pengembangan 

organisasi. Organisasi bisa menggunakan perubahan terencana tersebut untuk 

memecahkan masalah, belajar dari pengalaman, merangkai ulang persepsi 

bersama, beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, mengevaluasi dan 

meningkatkan kinerja,serta untuk mempengaruhi perubahan di masa yang akan 

datang. Proses yang terjadi pada saat pengembangan organisasi diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Entering and Contracting 

Proses ini melibatkan pendefinisian masalah yang dihadapi oleh 

organisasi dan mencari peluang untuk pengembangan. Dalam fase ini penting 

untuk menciptakan hubungan kolaboratif antara praktisi pengembangan organisas 

dengan perusahaan tentang bagaimana mereka harus menghadapi masalah-

masalah tersebut. Selanjutnya fase yang terjadi pada proses entering and 

contracting antara lain adalah mendiagnosa organisasi, perencanaan dan 

pengimplementasian perubahan, dan evaluasi proses implementasi tersebut 

(Cummings dan Worley, 2008:75). 
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2. Diagnosa organisasi 

Proses diagnosa organisasi merupakan proses lanjutan dari proses 

entering dan contracting. Diagnosa merupakan aktivitas memahami sistem yang 

sekarang berfungsi di organisasi, termasuk mengkoleksi informasi mengenai 

operasional organisasi dan membuat kesimpulan tentang perubahan apa yang 

mungkin dilakukan pada organisasi tersebut. Diagnosa yang efektif akan mampu 

memberikan pengetahuan yang sistematis tentang organisasi yang dibutuhkan 

untuk mendesain aksi intervensi yang tepat (Cummings dan Worley, 2008:87). 

3. Diagnosa kelompok dan pekerjaan 

Level diagnosa selanjutnya setelah diagnosa organisasi adalah diagnosa 

kelompok dan pekerjaan. Banyak organisasi besar yang memiliki kelompok atau 

departemen yang cenderung besar. Diagnosa kelompok besar tersebut bisa 

menggunakan dimensi dan hubungan-hubungan yang digunakan pada diagnosa 

organisasi sehingga bisa diaplikasikan pada level diagnosa organisasi. Karena 

esensinya, kelompok besar atau departemen beroperasi layaknya organisasi dan 

fungsi-fungsi mereka bisa dinilai dengan menganalogikan mereka sebagai 

organisasi. Meskipun demikian, kelompok dan departemen kecil bisa beroperasi 

secara berbeda dibandingkan dengan organisasi besar sehingga dibuthkan metode 

diagnosa yang berbeda pula. Terakhir pada tataran terkecil dari analisis organisasi 

adalah diagnosa pekerjaan individual. Pekerjaan individual terdiri dari ragam 

tugas maupun rangkaian tugas-tugas di mana desain pekerjaan sangat berpengaruh 

pada efektifitas individu dan organisasi (Cummings dan Worley, 2008:107). 
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4. Pengumpulan dan Analisis Informasi Hasil Diagnosa 

Pengembangan organisasi secara vital sangat bergantung pada diagnosa 

organisasi sehingga kualitas dari informasi yang diperoleh sangatlah penting. 

Pengumpulan data dalam proses ini melibatkan beberapa kegiatan seperti 

pengumpulan informasi dari ranah organisasi spesifik seperti input organisasi, 

komponen desain, dan output. Metode pengumpulan data antara lain kuesioner, 

observasi, wawancara, dan menggali sumber data sekunder. Sedangkan analisis 

data melibatkan kegiatan mengorganisir dan menguji informasi untuk mengetahui 

penyebab utama dari masalah organisasi untuk kemudian dilakukan 

pengembangan di masa yang akan datang (Cummings dan Worley, 2008:121). 

5. Pemberian Feedback Hasil Diagnosa 

Langkah yang paling penting dalam proses diagnosa adalah pemberian 

feedback dari praktisi pengembangan organisasi ke perusahaan. Meskipun dalam 

proses pengumpulan data, praktisi pengembangan organisasi dibantu oleh 

perusahaan, namun seringkali data ini seringkali diorganisir dan dianilis oleh 

praktisi sehingga hasil analisisnya harus diberikan kembali ke perusahaan. Data 

yang dianalisis secara tepat bisa berpengaruh pada perubahan organisasi, hanya 

jika aggota perusahaan bisa menggunakan informasi tersebut untuk 

memunculkan perencanaan tindakan yang tepat. Jadi kunci utama dari proses ini 

adalah kepemilikan data diagnosa oleh perusahaan (Cummings dan Worley, 

2008:139). 

6. Desain intervensi 

Pengembangan organisasi merupakan rangkaian dari aktifitas, tindakan, 

dan kegiatan yang dimaksudkan untuk membantu organisasi dalam meningkatkan 
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peforma dan juga efektifitasnya. Desain intervensi atau biasa disebut sebagai 

perencanaan tindakan diperoleh dari diganosa secara mendalam dan hati-hati, 

ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah spesifik dan untuk meningkatkan 

area tertentu dalam organisasi (Cummings dan Worley, 2008:151). 

7. Memimpin dan mengelola Perubahan 

Setelah hasil diagnosa keluar dan memperjelas pokok permasalahan dan 

peluang-peluang pengembangan, anggota organisasi memulai proses perencanaan 

dan mengimplementasikan perubahan yang dibutuhkan untuk pengembangan 

organisasi. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan proses ini dalam Cummings 

dan Worley (2008:163-164) antara lain adalah: 

a. Memotivasi perubahan: terdiri dari aktivitas menciptakan kesiapan 

organisasi terhadap perubahan serta menanggulangi resistensi terhadap 

perubahan. 

b. Menciptakan visi: terdiri dari aktivitas pendeskripsian ideologi dan 

mengkonstruksikan maa depan yang diinginkan. 

c. Mengambangkan dukungan politik: aktivitas ini melibatkan proses seperti 

penilaian aktor-aktor yang berpengaruh pada perubahan, mengidentifikasi 

stakeholder kunci, dan mempengaruhi stakeholder. 

d. Mengelola transisi: terdiri dari perencanaan aktivitas, perencanaan 

komitmen, dan struktur manajemen. 

e. Momentum yang berkelanjutan: terdiri dari penyediaan aspek-aspek yang 

dibutuhkan untuk mengimplementasikan perubahan, membangun dukungan 

bagi agen perubahan mengembangkan kompentensi dan keterampilan baru, 

dan memperkuat perilaku baru. 
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8. Evaluasi dan Pelembagaan Intervensi Pengembangan Organisasi 

Proses evaluasi melibatkan aktivitas pemberian timbal balik (feedback) 

kepada praktisioner dan anggota organisasi tentang perkembangan dan dampak 

proses intervensi. Informasi semacam itu mampu memberikan pandangan tentang 

dibutuhkannya proses diagnosa lebih lanjut dan juga modifikasi dari program 

pengembangan. \Proses ini juga mampu memberikan gambaran apakah proses 

intervensi berhasil atau tidak. Sedangkan pelembagaan adalah proses menjaga 

keberlangsungan suatu program pengembangan sesuai dengan periode waktu yang 

telah dipertimbangkan. Hal tersebut untuk memastikan keberhasilan dari program 

pengembangan dari waktu ke waktu (Cummings dan Worley, 2008:189) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


