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K A T A   P E N G A N T A R

Mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, bahwa setelah melalui perjalanan

dan waktu yang panjang, buku Instrumen Pengukuran Gaya Kepemimpinan dapat

diterbitkan.

Buku ini ditulis berdasarkan inspirasi dan pengalaman penulis menjadi pemimpin

dari beberapa perusahaan swasta dan institusi pendidikan, serta pandangan penulis

bahwa dewasa ini, tantangan utama yang dihadapi berbagai organisasi dalam era global

ini adalah keterbatasan tersedianya para pimpinan organisasi yang handal dalam

menjalankan fungsi-fungsi manajemen, yaitu pemimpin yang handal mengelola sumber-

sumber daya organisasi. Keberhasilan para pimpinan (leaders) dalam memimpin

organisasi adalah dengan mengembangkan dan menggunakan kehandalan,

kemampuan, dan perilaku dalam mempraktekan kepemimpinan (leadership) secara

efektif. Bagaimana cara seorang pemimpin mengembangkan dan menggunakan

kehandalan, kemampuan, dan perilaku-nya dalam mempraktekan kepemimpinannya,

dalam konteks inilah dikenal istilah Gaya Kepemimpinan (leadership Style). Berdasarkan

hal tersebut timbul gagasan penulis untuk menciptakan suatu perangkat instrumen yang

memenuhi kaidah-kaidah ilimiah dan berfungsi untuk mengukur gaya-gaya

Kepemimpinan Visioner, Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan

Transaksional dari para pimpinan organisasi.

Kami berharap bahwa buku ini dapat bermanfaat bagi para akademisi (ilmuwan),

praktisi manajemen, dosen dan mahasiswa. Kami menyadari bahwa buku ini masih

banyak mengandung kekurangan, dan dengan senang hati kami menantikan saran dari

kritik dari para pembaca, untuk penyempurnaan buku ini di kemudian hari.

Kami mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Yayasan Warkat Utama,

dan pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu, atas upaya-upaya

yang telah dilakukan sampai diterbitkannya buku ini.

Bogor, Desember 2016
Widodo Sunaryo
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A. PERAN PEMIMPIN DALAM ORGANISASI

Dewasa ini, tantangan utama yang dihadapi berbagai organisasi dalam era global ini

adalah keterbatasan tersedianya para pimpinan organisasi yang handal dalam

menjalankan fungsi-fungsi manajemen, yaitu pemimpin yang handal mengelola sumber-

sumber daya organisasi. Kehandalan yang dituntut dari para pimpinan dalam

menjalankan fungsi-fungsi manajemen, antara lain adalah memberikan inspirasi dan arah

dari perencanaan organisasi, mengilhami rancangan (design) organisasi, memberikan

motivasi para anggota organisasi, dan mendorong dilaksanakannya pengendalian

aktivitas-aktivitas organisasi. Hal-hal tersebut adalah faktor-faktor kunci sukses

mengelola sumber-sumber daya untuk tujuan pengembangan usaha organisasi.

Menurut Kinicki dan William (2010: 10-13), dewasa ini setidak-tidaknya terdapat 7

kehandalan utama yang dituntut pada seorang pimpinan untuk meraih keberhasilan

dalam praktek-praktek memimpin organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Keunggulan Kompetitif Organisasi, dengan cara bertindak responsif

kepada pelanggan (customer oriented), mewujudkan inovasi (new or better goods and

services), senantiasa meningkatkan kualitas, serta meningkatkan efisiensi dan

kecepatan kerja

2. Mengelola Keberagaman (Diversity) Secara Harmonis, yaitu mengelola karyawan-

karyawan dengan berbagai ragam gender, etnik, umur, dan lain-lain, dalam kehidupan

berorganisasi yang kondusif dan menyenangkan

3. Menghadapi Pengaruh-Pengaruh Globalisasi, yaitu menghadapi intensitas

persaingan dan arena persaingan yang semakin luas (lokal, regional dan

internasional), melalui strategi-strategi usaha yang efektif

4. Mengelola dan Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu

menggunakan dan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi

(memanfaatkan fungsi media sosial, internet, e-businees, e-commerce, dan lain-lain)

P E N D A H U L U A NI



5. Mengelola Usaha Dengan Standar-standar Etika, yaitu menjunjung tinggi etika dan

moral dalam bekerja (misal: mencegah tindakan korupsi), menetapkan kebijakan

ketenagakerjaan, pengelolaan lingkungan, dan persaingan usaha.

6. Mengelola Keberhasilan Organisasi secara Berkelanjutan (Sustainability), yaitu

upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk senantiasa

berkembang dan mencapai tujuan-tujuan organisasi pada masa depan.

7. Mencapai Kebahagiaan dan Tujuan-Tujuan Hidup. Hakikat pemimpin adalah

memimpin orang-orang, dalam arti yang lebih luhur adalah menghantarkan dan

mengembangkan keberhasilan orang-orang yang dipimpin. Dalam hal ini, tujuan

hidup tertinngi dari seorang pemimpin adalah kebahagiaan (perasaan bahagia)

menyaksikan keberhasilan orang-orang yang dipimpin.

Uraian di atas menggambarkan bahwa keberhasilan para pimpinan (leaders) dalam

memimpin organisasi adalah dengan mengembangkan dan menggunakan kehandalan,

kemampuan, dan perilaku dalam mempraktekan kepemimpinan (leadership) secara

efektif. Bagaimana cara seorang pemimpin mengembangkan dan menggunakan

kehandalan, kemampuan, dan perilaku-nya dalam mempraktekan kepemimpinannya,

dalam konteks inilah dikenal istilah Gaya Kepemimpinan (leadership Style).

B. PENGERTIAN TENTANG KEPEMIMPINAN

Daft (2008: 4) mengemukakan bahwa pengertian umum dari kepemimpinan

(leadership) adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara pemimpin dan

pengikutnya yang bertujuan untuk melakukan perubahan-perubahan dan pencapaian

tujuan-tujuan yang sesuai dengan harapan bersama. Pada intinya, kepemimpinan adalah

aktivitas mempengaruhi orang lain untuk melakukan perubahan dalam rangka mencapai

tujuan yang dinginkan.

Gibson et al (2012: 313) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah upaya

menggunakan pengaruh untuk memotivasi para pengikutnya untuk mencapai tujuan-

tujuan. Elemen pertama dari pengertian tersebut adalah bahwa kepemimpinan adalah

penggunaan pengaruh. Elemen kedua adalah memotivasi, yang berarti mendorong dan

mengarahkan perilaku dan kinerja para pengikutnya. Sedangkan elemen ketiga adalah

pencapaian tujuan, mencakup tujuan pengikut, tujuan kelompok, dan tujuan organisasi.



Dubrin (2013: 2-3) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan

menginspirasi keyakinan para bawahan dan memberikan dukungan kepada mereka

untuk mencapai tujuan organisasi. Kata menginspirasi mengandung makna

mempengaruhi, mengarahkan, mengkoordinasi dan mengendalikan.

Dalam konteks manajemen, pengertian mempengaruhi, mengarahkan,

mengkoordinasi dan mengendalikan merupakan upaya-upaya dan perilaku-perilaku

untuk melaksanakan 4 fungsi pokok manajemen. Upaya dan perilaku tersebut

diwujudkan berdasarkan gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin dalam menjalankan

fungsi-fungsi manajemen.

Teori-teori tentang gaya kepemimpinan sudah mulai berkembang sejak awal tahun

1960an, yang dikenal dengan istilah-istilah gaya kepemimpinan Authocrative, Laissez-

faire, dan Democratic. Teori-teori gaya kepemimpinan ini dikenal dengan sebutan Teori

Kepemimpinan Klasik (Classical Theory of Leadership). Gaya Kepemimpinan

Authocrative (sering diasosiasikan dengan istilah Otoriter), dimana sang pemimpinan

memiliki kecenderungan untuk melakukan pengambilan keputusan sendiri. Gaya

Kepemimpinan Laissez-faire, dimana sang pemimpin memiliki kecenderungan untuk

memberikan keleluasaan kepada bawahan (pengikut) untuk melakukan pengambilan

keputusan. Sedangkan Gaya Kepemimpinan Democratic, dimana sang pemimpin

memiliki kecenderungan untuk mendorong bawahan berperan-serta dan

bertanggungjawab dalam melakukan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Pada awal tahun 1980an, di dalam buku-buku manajemen dan perilaku organisasi

(organizational behavior), banyak dibahas teori-teori gaya kepemimpinan yang baru dan

sangat spesifik dalam mengidentifikasi karakteristik sikap dan perilaku masing-masing

gaya kepemimpinan. Diantara sekian banyak teori tentang gaya kepemimpinan, terdapat

3 teori gaya kepemimpinan yang masing-masing memiliki karakteristik dan kualitas-

kualitas tertentu, serta paling banyak digunakan dalam penelitian-penelitian pada bidang

studi manajemen dan perilaku organisasi. Gaya-gaya kepemimpinan tersebut adalah:

1. Gaya Kepemimpinan Visioner (Visionary Leadership)

2. Gaya Kepemimpinan Transformasional (Transformasional Leadership)

3. Gaya Kepemimpinan Transaksional (Transactional Leadership).



Masing-masing gaya kepemimpinan memiliki peran dan kontribusi yang besar

terhadap kinerja sang pemimpin dalam keberhasilan mencapai tujuan-tujuan dari

organisasi yang dipimpinnya (Gibson et al, 2012: 339).

C. KEBUTUHAN AKAN INSTRUMEN PENGUKURAN GAYA KEPEMIMPINAN

Dewasa ini perkembangan faktor-faktor lingkungan eksternal (makro) yang dinamis,

antara lain misalnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya

intensitas persaingan akibat globalisasi, meluasnya perkembangan pemahaman tentang

hak asasi manusia, demokratisasi, dan lain-lain, merupakan tantangan-tantangan yang

dihadapi oleh tiap pimpinan organiasi.

Disamping tantangan-tantangan tersebut di atas, tiap pimpinan organisasi juga

menghadapi masalah-masalah yang bersumber dari internal organisasi, antara lain

adalah masalah sistem tata-kelola, pengembangan budaya organisasi, kinerja karyawan,

pendidikan dan latihan karyawan, dan-lain-lain.

Tiap organisasi menghadapi tantangan-tantangan (dari lingkungan eksternal dan

internal) yang berbeda-beda, sehingga untuk meraih keberhasilan tiap pimpinan

organisasi dituntut menerapkan gaya kepemimpinan tertentu yang sesuai dengan

tantangan-tantangan yang dihadapi. Berdasarkan kajian tentang teori-teori gaya

kepemimpinan, tidak ditemukan suatu gaya kepemimpinan yang terbaik (the best), yang

mampu berfungsi efektif pada semua situasi yang dihadapi organisasi. Suatu gaya

kepemimpinan tertentu dapat berperan efektif dalam situasi tertentu, tetapi belum tentu

efektif untuk menghadapi situasi lain.

Apabila kita dapat mengukur dan mengidentifikasi gaya kepemimpinan tertentu yang

mampu berfungsi efektif untuk menghadapi situasi tertentu, maka kita akan dapat

membantu untuk menempatkan dan mengembangkan pemimpin-pemimpin yang

memiliki gaya kepemimpinan yang efektif untuk menghadapi situasi organisasi yang

dipimpinnya. Namun sayang, sejauh informasi yang dapat dijangkau penulis, sampai saat

ini di Indonesia belum ada instrumen pengukuran gaya kepemimpinan yang secara

spesifik berfungsi (digunakan) untuk mengukur gaya-gaya kepemimpinan tertentu,

khususnya gaya-gaya kepemimpinan Visioner, Transformasional dan Transaksional.



Berangkat dari pemikiran bahwa (1) masing-masing gaya kepemimpinan Visioner,

Transformasional dan Transaksional  memiliki kualitas dan karakteristik yang berbeda-

beda, (2) tiap individu memiliki potensi gaya-gaya kepemimpinan tersebut dan ia memiliki

gaya kepemimpinan yang paling dominan dalam dirinya, (3) gaya-gaya kepemimpinan

pada tiap individu dapat diukur dan digambarkan profilnya, dan (d) gaya-gaya

kepemimpinan tersebut dapat ditingkatkan melalui program-program pelatihan dan

pengembangan, maka timbul gagasan penulis untuk menciptakan suatu perangkat

instrumen yang memenuhi kaidah-kaidah ilimiah dan berfungsi untuk mengukur gaya-

gaya Kepemimpinan Visioner, Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan

Transaksional dari para pimpinan organisasi.

Instrumen yang akan diciptakan ini diharapkan dapat digunakan secara efektif untuk

kepentingan seleksi dan penempatan pimpinan organisasi, serta bagi program

pengembangan gaya-gaya kepemimpinan pimpinan organisasi. Terlebih jauh,

pengembangan gaya kepemimpinan dari pimpinan-pimpinan organisasi yang sesuai

dengan situasi organisasi yang dipimpinnya, maka dapat diprediksi bahwa pimpinan

organisasi tersebut akan mampu meningkatkan tata-kelola organisasi, kinerja organisasi,

dan pengembangan organisasi yang berkelanjutan.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pada Bab I telah dibahas pentingnya peran pemimpin dalam organisasi, serta

kehandalan-kehandalan utama yang dituntut pada seorang pimpinan untuk meraih

keberhasilan dalam praktek-praktek memimpin organisasi. Selanjutnya, dijelaskan pula

pengertian-pengertian tentang Kepemimpinan (leadership) dan Gaya Kepemimpinan

(Leadership Styles). Dari sekian banyak teori tentang gaya kepemimpinan, terdapat 3

teori gaya kepemimpinan (Gaya Kepemimpinan Visioner, Transformasional dan

Transaksional) yang masing-masing memiliki karakteristik dan kualitas-kualitas tertentu,

serta paling banyak digunakan dalam penelitian-penelitian pada bidang studi manajemen

dan perilaku organisasi. Bertolak dari hal-hal tersebut, timbulah gagasan untuk

menciptakan suatu instrumen yang dapat mengukur dan mengidentifikasi gaya-gaya

Kepemimpinan Visioner, Transformasional dan Transaksional.



Pada Bab II akan dibahas secara lebih spesifik dan mendalam teori-teori dan

konsep-konsep tentang gaya-gaya Kepemimpinan Visioner, Transformasional dan

Transaksional. Selanjutnya akan dilakukan analisis untuk membandingkan karakteristik

dan kualitas antar gaya-gaya Kepemimpinan Visioner, Transformasional dan

Transaksional.

Pada Bab III akan dibahas tentang siapa yang perlu diukur dan diidentifikasi gaya-

gaya kepemimpinannya (subyek pengukuran), apa dan bagaimana rancangan instrumen

pengukuran gaya kepemimpinan, bagaimana sistem pemberian skor dalam penggunaan

instrumen tersebut (Scoring System), serta bagaimana mengukur validitas dan reliabilitas

instrumen pengukuran gaya kepemimpinan. Pada Bab III ini juga dilaporkan Hasil Survey

Pendahuluan tentang penggunaan Instrumen Pengukuran Gaya Kepemimpinan ini.

Pada Bab IV dibahas tentang pentingnya penggunaan Instrumen Pengukuran Gaya

Kepemimpinan untuk kepentingan-kepentingan praktik dalam organisasi, penelitian-

penelitian, serta bagi program-program pendidikan dan pelatihan sebagai upaya

pengembangan sumber daya manusia. Disarankan pula bahwa penggunaan instrumen

ini perlu dilandasi etika-etika profesi manajemen, psikologi, dan keilmiahan (scientific).



A. Pengertian Gaya Kepemimpinan
Daft (2008: 67-68) mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan (leadership style)

adalah pola kemampuan dan perilaku pemimpin dalam mengarahkan tugas-tugas dan

membina hubungan dengan bawahan. Pola tersebut membedakan antara pemimpin

yang satu dengan pemimpin yang lain (individual differences). DuBrin (2013: 254-255)

mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan adalah sikap dan perilaku seorang

pemimpin yang bersifat tetap dan membedakannya dengan pemimpin yang lain, serta

dapat diprediksi kemunculannya pada saat pemimpin melaksanakan fungsi-fungsi

manajemen (tugas manajerial), khususnya dalam memberikan pengarahan, motivasi dan

pengedalian kepada para pengikut atau bawahannya.

Makna dari pemikiran di atas adalah bahwa gaya kepemimpinan merupakan pola

kemampuan, sikap dan perilaku seorang pemimpin yang bersifat tetap dan

mencerminkan karakter yang membedakannya dengan pemimpin lain, serta dapat

diprediksi kemunculannya manakala ia mengarahkan tugas-tugas manajerial, khususnya

dalqam membina hubungan dengan para pengikut atau bawahannya, sebagaimana

digambarkan berikut ini.



Gambar 1: Gaya Kepemimpinan dan Fungsi Manajemen

Gibson et al (2006, 339) mengemukakan bahwa dewasa ini terdapat 3 konsep gaya

kepemimpinan yang masing-masing memiliki karakteristik dan kualitas-kualitas tertentu,

serta paling banyak dibahas dalam buku-buku dan penelitian-penelitian pada bidang

studi manajemen. Gaya-gaya kepemimpinan tersebut adalah (a) Gaya Kepemimpinan

Visioner, (b) Gaya Kepemimpinan Transformasional, dan (c) Gaya Kepemimpinan

Transaksional. Masing-masing gaya kepemimpinan memiliki peran dan kontribusi

terhadap kinerja sang pemimpin dan terhadap pencapaian keberhasilan (efektivitas)

organisasi yang dipimpinnya.

B. Gaya Kepemimpinan Visioner
Robbins (2003: 344-345) menyatakan bahwa gaya Kepemimpinan Visioner

(Visionary Leadership Style) adalah pola kemampuan dan perilaku dalam menciptakan

dan mengartikulasi visi organisasi (atau unit kerja dalam organisasi) secara realistik,

dipercaya (credible) dan menarik, serta bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan

kondisi organisasi. Dijelaskan pula bahwa seorang pemimpin Visioner memiliki kualitas-

kualitas tertentu, yaitu (a) memiliki kemampuan menjelaskan dan mengartikulasi visi

kepada pengikutnya, (b) mampu memerinci langkah-langkah tindakan yang diperlukan

untuk mencapai visi tersebut, (c) menunjukkan perilaku-perilaku yang menjadi teladan

(contoh) dalam kegiatan-kegiatan  pencapaian visi, dan (c) memiliki kemampuan

menjabarkan visi tersebut menjadi tujuan-tujuan yang harus dicapai pada tiap bagian

dalam organisasi.

Sooksan Kantabutra dan Gayle C. Avery (2006: 57-65) mengemukakan bahwa

karakter yang menonjol pada pemimpin visioner adalah kemampuannya

menghubungkan kondisi saat kini dengan kondisi masa depan yang diinginkan. Hasil

penelitian Kantabutra dan Avery tersebut memberikan kesimpulan bahwa keberhasilan

kinerja para pemimpin yang memiliki gaya Kepemimpinan Visioner terletak pada 2 faktor

utama, yaitu: (a) kemampuan mengarahkan bawahannya pada visi yang akan dicapai

(vision guiding), dan (b) mendorong keterlibatan emosional (emotional commitment)

bawahannya dalam proses pencapaian visi.



Suwit Yordsala, Kowat Tesaputa dan Anan Sri-Ampai (2014: 92-101)

mengemukakan bahwa terdapat 5 kualitas pada diri para pimpinan sekolah (school

administrators) yang memiliki gaya Kepemimpinan Visioner yang menonjol, yaitu  (a)

mendorong bawahan untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif baru dan inovasi-inovasi,

(b) menjadi contoh (teladan) bagi bawahannya,  (c) mengembangkan visi bersama

(shared vision) dengan bawahannya, (d) menggalang pola bekerja kelompok (teamwork),

dan (e) meningkatkan spirit dan antusiasme bekerja melalui keberhasilan-keberhasilan

kerja kelompok.

Berdasarkan kajian pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa Gaya Kepemimpinan

Visioner adalah pola kemampuan dan perilaku yang dimiliki pemimpin dalam

menciptakan dan mengartikulasi visi organisasi secara realistik, dipercaya dan menarik,

yaitu dengan menghubungkan kondisi organisasi saat ini dengan kondisi organisasi yang

diinginkan pada masa depan. Kualitas dan karakteristik sebagai indikator-indikator Gaya

Kepemimpinan Visioner adalah:

a. Kemampuan “Visioning”, yaitu kemampuan mengartikulasi visi, mengarahkan

bawahan pada visi yang akan dicapai, mengembangkan visi bersama, dan

menggalang pola bekerja kelompok untuk mencapai visi bersama,

b. Keteladanan, yaitu menjadi contoh bagi bawahannya, dengan menunjukkan perilaku-

perilaku yang diteladani bawahan dalam kegiatan pencapaian visi.

c. Keterlibatan emosional bawahannya, dengan cara melibatkan bawahan dalam

menjabarkan visi menjadi tujuan-tujuan pada tiap kelompok kerja mereka

d. Peningkatan spirit (semangat kerja) bawahannya melalui penghargaan pada

keberhasilan-keberhasilan kerja masing-masing kelompok.

Robbins (2003: 344-345) serta Suwit Yordsala, Kowat Tesaputa dan Anan Sri-

Ampai (2014: 92-101) memiliki pandangan yang sama bahwa Gaya Kepemimpinan

Visioner digunakan secara efektif oleh organisasi-organisasi yang ingin melakukan

perubahan besar pada masa depan, ingin merubah atau menciptakan citra organisasi

yang baru, atau organisasi-organisasi yang ingin melakukan konsolidasi internal dalam

menetapkan strategi organisasi.



Dalam konteks fungsi-fungsi manajemen, Gaya Kepemimpinan Visioner

menekankan pentingnya fungsi perencanaan (planning), khususnya dalam hal

perencanaan strategik (strategic planning) suatu organisasi atau unit kerja.

C. Gaya Kepemimpinan Transformasional
Menurut Bass dan Riggio (2006: 4-7), Gaya Kepemimpinan Transformasional

merupakan pola perilaku pemimpin yang menginspirasi bawahan untuk berkomitmen

terhadap visi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, mendorong

bawahan melakukan pemecahan-pemecahan masalah secara inovatif, dan

mengembangkan kapasitas bawahan melalui “coaching”, “mentoring”, “provision of both

challenge and support”. Adapun komponen-komponen utama dari Gaya Kepemimpinan

Transformasional adalah:

a. Idealized Influence, yaitu bahwa perilaku pemimpin akan menjadi “role models” bagi

bawahannya, dan pemimpin mendorong bawahannya untuk bekerja secara gigih

(persistent), dengan tekad yang bulat (determination), dan mengerahkan

kemampuan-kemampuan terbaik yang dimilikinya.

b. Inspirational Motivation, yaitu bahwa perilaku pemimpin mendorong tumbuhnya

inspirasi dan motivasi bagi bawahannya, melalui pemberian tugas-tugas (pekerjaan)

yang bermakna dan menantang bagi bawahannya, serta menumbuhkan komitmen

untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut.

c. Intellectual Stimulation, yaitu bahwa perilaku pemimpin menjadi faktor yang

mendorong (stimulation) berkembangnya perilaku kerja bawahan yang inovatif dan

kreatif, menggunakan pendekatan-pendekatan baru untuk mengatasi masalah-

masalah pekerjaan, dengan menggunakan ide-ide baru dan solusi-solusi yang kreatif.

d. Individualized Consideration, yaitu bahwa pemuimpin memberikan perhatian besar

terhadap kebutuhan-kebutuhan bawahan untuk berprestasi dan berkembang, melalui

kegiatan-kegiatan “teaching, coaching or mentoring” bagi bawahannya. Pemimpin

mampu menilai perbedaan-perbedaan (dalam hal kebutuhan, kemampuan, dan sifat-

sifat) dari para bawahannya, serta mampu menjalin komunikasi secara pribadi

(personal) dengan bawahannya.



Robbins dan Judge (2013: 416-419) mengemukakan bahwa Gaya Kepemimpinan

Transformasional merupakan pola perilaku pemimpin yang menginspirasi bawahan untuk

mentransformasikan kepentingan-kepentingan organisasi di atas kepentingan-

kepentingan pribadi, dan  mendorong (stimulation) bawahan untuk bekerja dengan

kemampuan-kemampuan terbaik yang dimilikinya. Adapun kualitas dan karakteristik

yang menonjol pada Gaya Kepemimpinan Transformasional adalah:

a. Idealized Influence, yaitu pola perilaku pemimpinan yang mempengaruhi pemikiran-

pemikiran (idealisme) bawahannya, menumbuhkan kebanggaan dalam diri bawahan

dalam bekerja, serta menjadi pemimpin yang ideal (dihargai dan dipercaya

bawahannya).

b. Inspirational Motivation, yaitu pola perilaku pemimpin yang memberikan inspirasi,

membangun komunikasi yang efektif, memfokuskan bawahan untuk lebih berorientasi

pada pencapaian tujuan organisasi.

c. Intellectual Stimulation, yaitu pola perilaku pemimpin yang mendorong

berkembangnya perilaku kerja bawahan yang berupaya mengerahkan kemampuan-

kemampuan yang dimiliki, dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi

masalah-masalah yang dihadapi organisasi.

d. Individual Consideration, yaitu pola perilaku pemimpin yang memberikan perhatian

secara pribadi terhadap para bawahan, serta melatih, membina dan memperlakukan

bawahan secara perorangan.

Berdasarkan kajian Pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa Gaya Kepemimpinan

Transformasional merupakan pola perilaku pemimpin yang menginspirasi bawahan untuk

berkomitmen pada visi dan tujuan organisasi, mengutamakan kepentingan organisasi

dibandingkan kepentingan–kepentingan pribadi, mengembangkan kapasitas bawahan,

serta mendorog bawahan untuk bekerja secara gigih, betekad bulat, dan mengerahkan

kemampuan-kemampuan terbaik yang dimilikinya.

Bass dan Riggio (2006) serta Robbins dan Judge (2013) memiliki pandangan senada

bahwa Gaya Kepemimpinan Transformasional memiliki kualitas dan karakteristik sebagai

indikator-indikator (a) Idealized Influence, (b) Inspirational Motivation, (c) Intellectual

Stimulation, dan (d) Individualized Consideration.



Penelitian García-Morales, Jiménez-Barrionuevo, dan Gutiérrez-Gutiérrez (2012:

1040-1050) menghasilkan kesimpulan bahwa Gaya Kepemimpinan Transformasional

memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap kinerja organisasi

(organizational performance) melalui pengembangan organisasi pembelajar (learning

organization) dan inovasi-inovasi organisasi.

Penelitian Sumirta Adi, Soewarto Hardhinata dan Widodo Sunaryo (2013: 537-539),

demikian pula penelitian Lulus Triwahyuni, Thamrin Abdullah dan Widodo Sunaryo (2014:

156-165), menghasilkan kesimpulan yang senada bahwa Gaya Kepemimpinan

Transformasional kepala sekolah memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap

Kinerja Guru (Teacher Performance).

Robbins dan Judge (2013: 417-419) serta DuBrin (2013: 125) memiliki pandangan

yang senada bahwa Gaya Kepempimpinan Transformasional diperlukan pada

organisasi-organisasi yang berupaya meningkatkan kinerja organisasi ke taraf yang lebih

tinggi (high performance). Gaya Kepemimpinan Transformasional berfungsi efektif untuk

merombak budaya organisasi, serta untuk mengatasi masalah-masalah rendahnya

kinerja bawahan, banyak bawahan yang keluar, tingkat absensi yang tinggi, dan

rendahnya kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan (individual low

performance, high turn-over, high absenteism and low organizational adaptability).

Dalam konteks fungsi-fungsi manajemen, Gaya Kepemimpinan Transformasional

menekankan pentingnya fungsi pengorganisasian (organizing) dan pengarahan

(directing), dalam rangka meningkatkan kinerja individu, dan terlebih jauh dalam rangka

meningkatkan kinerja organisasi.

D. Gaya Kepemimpinan Transaksional
Bass dan Riggio (2006: 1-8) mengemukakan bahwa Gaya Kepemimpinan

Transaksional merupakan perilaku pemimpin yang menggunakan pola transaksi

terhadap bawahannya. Pemimpin menetapkan secara spesifik taraf kinerja yang dituntut

pada bawahannya, dan pemimpin menetapkan pula imbalan-imbalan (rewards) yang

akan diterima bawahan bila mencapai taraf kinerja yang ditetapkan. Bentuk-bentuk

imbalan yang digunakan adalah “external rewards” (financial, compensation, etc), dan



bervariasi mulai dari imbalan yang bersifat positif (positive contingent reward) sampai

dengan imbalan yang bersifat negative (negative contingent reward).

Menurut Gibson et al (2006: 354), Gaya Kepemimpinan Transaksional menekankan

pentingnya pemahaman terhadap kebutuhan-kebutuhan bawahan, dan membantu

bawahan untuk meningkatkan kinerja agar dapat meraih imbalan yang memberikan

kepuasan bagi mereka. Dalam hal ini, seorang pemimpin dituntut untuk memiliki

kepekaan (kepedulian) terhadap kebutuhan-kebutuhan bawahan, pemimpin dituntut

untuk menetapkan apa yang harus dilakukan bawahan, pemimpin menetapkan sistem

pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja bawahan, serta pemimpin dituntut untuk

memberikan imbalan yang efektif (effective rewards) untuk bawahan yang mampu

mencapai taraf kinerja yang ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Gaya Kepemimpinan

Transaksional merupakan pola perilaku pemimpin yang didasarkan pada kepekaan dan

kepedulian terhadap kebutuhan-kebutuhan bawahan, yang digunakan sebagai landasan

melakukan transaksi terhadap bawahannya, dengan indikator-indikator:

a. Pemahaman terhadap kebutuhan bawahan,

b. Penetapan Target, yaitu menetapkan apa yang harus dilakukan dan dicapai bawahan,

c. Pemantuan dan evaluasi terhadap kinerja bawahan, dan

d. Penetapan imbalan yang efektif (positif atau negatif) terhadap kinerja yang dicapai

bawahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Obiwuru, Okwu, Akpa, dan Nwankwere (2011: 100-

111) menghasilkan kesimpulan bahwa Gaya Kepemimpinan Transaksional berfungsi

efektif pada organisasi-organisasi yang relatif berskala kecil (small scale enterprise),

organisasi yang mengalami situasi yang mendesak untuk melakukan peningkatan kinerja

atau produktivitas, atau pada organisasi yang mengalami stagnasi atau “slow moving”

dalam tahap pertumbuhan (lihat pula Kreitner dan Kinicki, 2010: 484-485).

Dalam konteks fungsi-fungsi manajemen, Gaya Kepemimpinan Transaksional

mengutamakan fungsi pemantauan dan evaluasi (monitoring and evaluation) terhadap

kinerja individu dan organisasi, yaitu mulai dari tahap penetapan apa yang harus

dilakukan bawahan, pemantauan dan evaluasi kinerja bawahan, serta menetapkan

imbalan yang efektif.



E. Rangkuman Kajian Pustaka Gaya Kepemimpinan
Berdasarkan kajian pustaka tentang Gaya Kepemimpinan Visioner, Gaya

Kepemimpinan Transformasional, dan Gaya Kepemimpinan Transaksional, maka dibuat

suatu rangkuman, yaitu sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan merupakan suatu karakteristik individual yang relatif stabil dan

merupakan faktor yang membedakan (individual differences) seorang pemimpin

dengan pemimpin lainnya.

2. Masing-masing gaya kepemimpinan memiliki indikator-indikator yang berbeda dan

masing-masing memiliki kekhususan (spesifik) yang membedakan dengan pola atau

perilaku kepemimpinan pada umumnya.

3. Masing-masing gaya kepemimpinan memiliki penekanan yang berbeda-beda dalam

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Sebagai contoh, gaya Kepemimpinan

Visioner lebih menekankan pada fungsi perencanaan.

Sebagai konsekuensi dari perbedaan-perbedaan tersebut di atas, maka dapat

diprediksi masing-masing gaya kepemimpinan akan lebih efektif untuk situasi-situasi

tertentu, sebagaimana diuraiakan pada table berikut ini.

Tabel 1: Rangkuman Konsep-Konsep Gaya Kepemimpinan

DESKRIPSI
TENTANG

GAYA KEPEMIMPINAN

Visioner Transformasional Transaksional

Difinisi
Teoritik Gaya
Kepemimpin-
an

Pola kemampuan dan
perilaku pemimpin
dalam menciptakan dan
mengartikulasi visi
organisasi secara
realistik, dipercaya dan
menarik, dengan
menghubungkan kondisi
organisasi saat ini
dengan kondisi
organisasi yang
diinginkan pada masa
depan

Pola perilaku pemimpin yang
menginspirasi bawahan untuk
berkomitmen pada visi dan
tujuan organisasi,
mengutamakan kepentingan
organisasi dibandingkan
kepentingan–kepentingan
pribadi, mengembangkan
kapasitas bawahan, serta
mendorog bawahan untuk
bekerja secara gigih, betekad
bulat, dan mengerahkan
kemampuan-kemampuan
terbaik yang dimilikinya.

Pola perilaku pemimpin yang
didasarkan pada kepekaan
dan kepedulian terhadap
kebutuhan-kebutuhan
bawahan, yang digunakan
sebagai landasan untuk
melakukan transaksi dengan
bawahan

Indikator-
indikator

a. Kemampuan
“Visioning”

b. Keteladanan
c. Keterlibatan

emosional bawahan

a. Idealized Influence, yaitu
pengaruh pada pola pikir

b. Inspirational Motivation, yaitu
inspirasi yang memotivasi

a. Kepekaan dan
pemahaman terhadap
kebutuhan bawahan,

b. Penetapan Target,



d. Peningkatan spirit
bawahan

c. Intellectual Stimulation,
rangsangan intelektual

d. Individualized Consideration,
yaitu perhatian secara
individual pada bawahan

c. Pemantuan dan evaluasi
kinerja bawahan,

d. Penetapan imbalan yang
efektif (positif atau
negatif)

Fungsi Pokok
Manajemen

Fungsi perencanaan
(planning), khususnya
perencanaan strategik
(strategic planning)

Fungsi pengorganisasian
(organizing) dan pengarahan
(directing),

Fungsi pemantauan dan
evaluasi (monitoring and
evaluation)

Efektivitas Pada organisasi yang
ingin melakukan
perubahan besar pada
masa depan, ingin
merubah/menciptakan
citra organisasi yang
baru, atau organisasi
yang ingin melakukan
konsolidasi internal dlm
menetapkan strategi
organisasi

Pada organisasi yang ingin
merombak budaya organisasi,
mengatasi masalah-masalah
rendahnya kinerja bawahan,
banyak bawahan yang keluar,
tingkat absensi yang tinggi, dan
rendahnya kemampuan
beradaptasi dengan perubahan
lingkungan

Pada organisasi-organisasi
yang relatif berskala kecil
(small scale enterprise),
organisasi yang mengalami
situasi yang mendesak untuk
melakukan peningkatan
kinerja atau produktivitas,
atau pada organisasi yang
mengalami stagnasi atau
“slow moving” dalam tahap
pertumbuhan



A. Rancangan Metode Pengukuran (Measurement Method)
Pengukuran terhadap gaya kepemimpinan dilakukan dengan menggunakan

pendekatan kuantitatif, yaitu menggunakan instrumen berupa kuesioner (questionnaire)

untuk mengumpukan data kuantitatif yang terdiri dari 2 bentuk kuesioner, yaitu:

a. “Self-Rating Questionnaire” (SRQ), yaitu kuesioner yang diisi sendiri oleh subyek

yang diukur gaya kepemimpinannya.

b. “Employee-Rating Questionnaire” (ERQ), yaitu kuesioner yang diisi oleh karyawan

yang menjadi bawahan dari pemimpinan yang akan dinilai.

Skor SRQ dari para subyek pimpinan dan skor ERQ dari para karyawan akan

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik, untuk mengukur taraf validitas

dan reliabilitas masing-masing kuesioner (sebagai persyaratan kaidah ilmiah).

B. Kuesioner Pengukuran Gaya Kepemimpinan
Kuesioner Pengukuran Gaya Kepemimpinan terdiri dari butir-butir pernyataan yang

dirancang dengan menggunakan Teknik Pilihan Pernyataan yang Berpasangan (Pair-

Comparisons Technique). Pembuatan kuesioner dilakukan sebagai berikut (lihat

Anastasi, 1976: 510-513; Anastasi dan Urbina, 2006; 407-409):

A. Pada masing-masing gaya kepemimpinan dibuat 4 pernyataan yang mencerminkan

indikator-indikator dari masing-masing gaya kepemimpinan.

B. Kemudian, 4 pernyataan Gaya Kepemimpinan Visioner masing-masing saling

dipasangkan dengan 4 pernyataan Gaya Kepemimpinan Transformasional, dan 4

pernyataan Gaya Kepemimpinan Transaksional. Selanjutnya, 4 pernyataan Gaya

Kepemimpinan Transformasional masing-masing dipasangkan dengan 4 pernyataan

Gaya Kepemimpinan Transaksional. Dengan demikan secara keseluruhan di dalam

kuesioner ini terdapat 48 pasangan pernyataan, sebagaimana terlihat pada Kisi-kisi

Instrumen pada Tabel 3 berikut di bawah ini.

III METODE PENGUKURAN GAYA KEPEMIMPINAN



Table 3: Kisi-Kisi Instrumen Pengukuran Gaya Kepemimpinan
(Dirancang dengan Mengunakan “Pair-Comparisons Technique”)

Gaya Kepemimpinan dan
Indikator-nya

Kode
A. Kepemimpinan

Visioner
B. Kepemimpinan
Transformasional

C. Kepemimpinan
Transaksional

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4

A. Visioner:
1. Visioning A1 - - - - 01 02 03 04 05 06 07 08

2. Keteladanan A2 - - - - 09 10 11 12 13 14 15 16

3. Keterlibatan Emosional A3 - - - - 17 18 19 20 21 22 23 24

4. Peningkatan spirit A4 - - - - 25 26 27 28 29 30 31 32

B. Transformasional
1. Idealized Influence B1 - - - - - - - - 33 34 35 36

2. Inspirational Motivation B2 - - - - - - - - 37 38 39 40

3. Intellectual Stimulation B3 - - - - - - - - 41 42 43 44

4. Individualized Consideration B4 - - - - - - - - 45 46 47 48

CATATAN:
1) Indikator Kepemimpinan Transaksional:

C1. Pemahaman Kebutuhan Bawahan,
C2. Penetapan Target
C3. Pemantauan dan Evaluasi
C4. Penetapan Imbalan

2) 01, 02, 03, dan seterusnya adalah nomor-nomor soal dalam kuesioner.
Penjelasan: No. 01 adalah nomor soal yang berisi pasangan pernyataan dari
indikator “Visioning” (A1) dan dari indikator “Idealized Influence” (B1); N0. 02
adalah nomor soal yang berisi pasangan pernyataan dari indikator “Visioning” (A1)
dan dari indikator “Inspirational Motivation” (B2), sebagaimana contoh di bawah
ini.

3) Contoh butir-butir pernyataan dalam kuesioner:

Tabel 4: Contoh Butir-butr Pernyataan
dalam Instrumen Pengukuran Gaya Kepemimpinan

Butir-butir Pernyataan
No

Soal Butir-butir Pernyataan
A Visi sekolah dirumuskan

agar diyakini dan memiliki
daya tarik bagi para
karyawan

01 Mendorong para karyawan
agar bekerja keras untuk
melampaui target yang
ditetapkan

B



A Merumuskan visi yang
menarik dan menantang
untuk memacu semangat
kerja para karyawan

02 Merancang tugas bermakna
bagi pengembangan
kemampuan dan karir pribadi
para karyawan

B

dst

C. Petunjuk Pengisian Kuesioner
1) Pada “Self-Rating Questionnaire” (SRQ) yang diisi oleh pimpinan organisasi,

diberikan petunjuk pengisian kuesioner sebagai berikut: “Anda adalah seorang

pemimpin organisasi, dan anda diminta untuk memilih salah satu pernyataan (A

atau B) dari pernyataan berpasangan pada tiap nomor soal, dan pilihlah

pernyataan yang paling sesuai bagi diri anda dalam memimpin organisasi”.

2) Pada “Employee-Rating Questionnaire” (ERQ) yang diisi oleh karyawan, diberikan

petunjuk pengisian kuesioner sebagai berikut: “Anda diminta untuk memilih salah

satu dari pernyataan (A atau B) yang berpasangan pada tiap nomor soal, dan

pilihan pernyataan anda hendaknya mencerminkan atau mendekati kualitas atau

karakteristik yang dimiliki oleh pimpinan anda”

D. Format Lembar Jawaban dan Sistem Skoring Kuesioner.
Para pimpinan dan karyawan diminta untuk mengisi pilihan jawaban mereka pada

Lembar Jawaban Kuesioner yang dirancang dengan format sebagai berikut dibawah

nanti. Pada format lembar jawaban tersebut juga terdapat Sistem Skoring Kuesioner

Gaya Kepimpinan Format SRQ dan ERQ, yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan: VIS adalah singkatan dari Gaya Kepemimpinan; TRF adalah singkatan

dari Gaya Kepemimpinan Transformasional; TRS adalah singkatan dari Gaya

Kepemimpinan Transaksional.

2. Skor subyek pada masing-masing kategori kepemimpinan dijumlah dan dihitung

komposisi (perbandingan dalam %) antar 3 gaya kepemimpinan tersebut. Komsosisi

tersebut mencerminkan perbandingan kekuatan gaya kepemimpinan dalam diri

seseorang (baik berdasarkan SRQ dan ERQ).

3. Konsistensi Internal: dihitung berdasarkan nomor-nomor butir soal yang sama-sama

membandingkan 2 gaya kepemimpinan. Menjawab petanyaan: apakah subyek

konsisten dalam memilih jawaban pada tiap perbandingan dalam butir soal.



Tabel 5: Format Lembar Jawaban Kuesioner (SRQ & ERQ)

NO PILIHAN KATEGORI

VIS TRF TRS

01 A B

02 A B

03 A B

04 A B

05 A B

06 A B

07 A B

08 A B

09 A B

dst A B

dst A B

48 A B

JUMLAH

KOMPOSISI (%)

INTERNAL
KONSISTENSI

VIS-TRF

TRF-TRS

TRS-VIS

E. Teknik Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen
Untuk memenuhi kaidah-kaidah keilmiahan, maka akan dilakukan pengujian

Validitas dan Reliabilitas terhadap instrumen riset ini. Instrumen yang valid (memenuhi

kaidah validitas) berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang

seharusnya diukur. Instrumen yang reliabel (memenuhi kaidah reliabilitas) adalah

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan

menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2010: 173).



Pengujian Validitas butir-butir soal instrumen akan dilakukan dengan menggunakan

teknik statistik “Point-Biserial Correlation”. Sedangkan Pengujian Reliabilitas instrumen

akan dilakukan dengan menggunakan teknik statistik “Spearman-Brown” (Sugiyono,

2010: 187-190).



A. Pentingnya Instrumen Pengukuran Gaya Kepemimpinan
Semakin disadari bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh atau peranan yang

menentukan keberhasilan kinerja seorang pimpinan organisasi, dan selanjutnya

berdampak kepada keberhasilan kinerja organisasi, maka saat kini dan pada waktu

mendatang akan sangat diperlukan suatu instrument yang dapat mengukur gaya-gaya

kepemimpinan para pemimpin organisasi.

Buku ini mencoba menjawab kebutuhan akan instrumen pengukuran gaya

kepemimpinan, walauipun masih terbata pada 3 gaya kepemimpinan yang paling popular

saat kini. Berdasarkan gagasan-gagasan yang terdapat dalam buku ini, diharapkan dapat

disusun instrument yang dapat mengukur berbagai gaya kepemimpinan yang kelak

sangat dibutuhkan oleh organisasi. Beberapa gaya kepemimpinan yang mulai

dikembangkan, antara lain, Gaya Kepemimpinan Situasional, Gaya Kepemimpinan

Kharismatik, Gaya Kepemimpinan Otentik, dan gaya kepemimpinan lainnya.

B. Etika Penggunaan Instrumen Gaya Kepemimpinan
Instrumen Pengukuran Gaya Kepemimpinan ini adalah suatu bentuk instrumen

yang penggunaannya dapat dihubungkan dengan keperluan seleksi calon pemimpin,

identifikasi kebutuhan pelatihan kepemimpinan (leadership training or development), atau

untuk keperluan penelitian-penelitian ilmiah.

Mengingat keleluasan penggunaan instrumen ini, maka untuk memenuhi etika

keilmiahan, disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan instrumen dilakukan oleh profesi psikolog, pakar perilaku organisasi,

dan peneliti professional.

2. Penggunaan instrumen ini hendaknya dilakukan dengan menghitung tingkat

konsistensi internal, senagai kriteria keabsahan hasil pengukuran.

Instrumen Pengukuran Gaya Kepemimpinan ini akan terus dikembangkan dan

disempurnakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkembang di kalangan

organisasi-organisasi di Indonesia.
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