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FERDIANSYAH

I. PENDAHULUAN

Secara etimologis pemimpin dan kepemimpinan itu berasal dari  kata pimpin 

atau dalam bahasa Inggris disebut  to lead,  maka dengan konjugasi berubah menjadi 

pemimpin  (leader)  dan  kepemimpinan  (leadership).  Dimana  kata  pimpin  sendiri 

mengandung  beberapa  arti  yang  erat  kaitannya  dengan  pengertian  mempelopori, 

berjalan dimuka, menuntun, membimbing, mendorong, bergerak lebih awal, memberi 

contoh,  menggerakkan  orang  lain  melalui  pengaruh  dan  lain  sebagainya.  Menurut 

Moekijat  (1997:10) pemimpin adalah : 

1. Seseorang yang membimbing dan mengarahkan atau menjuruskan orang 

lain.

2. Seseorang yang menggerakkan orang lain untuk mengikuti jejaknya.

3. Seseorang  yang  berhasil  menimbulkan  perasaan  ikut  serta,  perasaan 

bertanggung-jawab  kepada  orang-orang  bawahannya  terhadap  pekerjaan  yang 

sedang dilakukan di bawah kepemimpinannya.

Secara  ilmiah,  Moedjiono (2002:1)  menyatakan  bahwa  The  Oxford  English 

Dictionary edisi  tahun  1933  mencatat  kata  pemimpin  dalam  bahasa  Inggris  yang 

muncul pada tahun 1800. Mengutip pendapat Mar’at (1983), Moedjiono menyatakan 

bahwa  kata  kepemimpinan  belum muncul  sampai  tahun  1800.  Menurut  Van  Wort 

(2003), Thomas Carlyle pada tahun 1841 menulis esai mengenai para pahlawan dan 

pengagungan terhadap pahlawan yang memang merupakan tema populer saat itu, dan 

Galton tahun 1869 telah melakukan studi mengenai kejeniusan orang-orang terkemuka 

yang diwariskan secara turun temurun. 

Namun  demikian,  apa  yang  menjadi  definisi  pemimpin?  Banyak  definisi 

kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli. Banyak definisi kepemimpinan yang 

dikemukakan para ahli menurut sudut pandang masing-masing. Sedemikian banyaknya 
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definisi,  Stogdill  dalam  Yukl  (1989)  menyimpulkan  terdapat  banyak  definisi 

kepemimpinan  yang  banyaknya  sama  dengan  jumlah  orang  yang  mendefinisikan 

konsep  ini.  Lebih  jauh  Stogdill  mengemukakan,  secara  umum,  kepemimpinan 

didefinisikan  dalam  term  sifat  individual,  perilaku  pemimpin,  persepsi  bawahan, 

pengaruh  terhadap  bawahan,  pola-pola  interaksi,  hubungan-hubungan  peran, 

pengaruhnya  atas  pencapaian  tugas  dan  tujuan,  serta  efeknya  terhadap  budaya 

organisasi. Peneliti biasanya mendefinisikan kepemimpinan sesuai dengan pendekatan 

dan kepentingan mereka dalam penelitian. Sebagai contoh,  Gibson et  al.  (1996:334) 

mendefinisikan kepemimpinan sebagai ”Suatu upaya penggunaan jenis pengaruh bukan 

paksaan (coersive) untuk memotivasi orang-orang mencapai tujuan tertentu.” House et 

al., dalam Yukl (2001:4) mendefinisikan kepemimpinan sebagai “Kemampuan individu 

untuk  mempengaruhi,  memotivasi,  dan  membuat  orang  lain  mampu  memberikan 

kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi”.

II. PENDEKATAN STUDI KEPEMIMPINAN

Yukl  (2005:11)  mengemukakan  bahwa  banyak  sekali  mengenai  kecakapan 

kepemimpinan  (leadership  skill) yang  dibahas  dari  berbagai  perspektif  yang  telah 

dilakukan oleh para peneliti. Analisis awal tentang kepemimpinan, dari tahun 1950-an 

hingga  tahun  1990-an,  memfokuskan  perhatian  pada  perbedaan  karakteristik  antara 

pemimpin (leaders)  dan pengikut/karyawan (followers).  Karena hasil penelitian pada 

periode  tersebut  menunjukan  bahwa  tidak  terdapat  satupun  sifat  watak  (trait) atau 

kombinasi sifat atau watak yang dapat menerangkan sepenuhnya tentang kemampuan 

para pemimpin, maka perhatian para peneliti bergeser pada masalah pengaruh situasi 

terhadap kemampuan dan tingkah laku para pemimpin.

Studi-studi  kepemimpinan  selanjutnya  berfokus  pada  tingkah  laku  yang 

diperagakan oleh para pemimpin yang efektif. Untuk memahami faktor-faktor apa saja 

yang  mempengaruhi  tingkah  laku  para  pemimpin  yang  efektif,  para  peneliti 

menggunakan  model  kontingensi  (contingency  model).  Dengan  model  kontingensi 

tersebut para peneliti menguji keterkaitan antara watak pribadi, variabel-variabel situasi 

dan keefektifan pemimpin.
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Studi-studi  tentang  kepemimpinan  pada  tahun  1970-an,  sekali  lagi 

memfokuskan  perhatiannya  kepada  karakteristik  individual  para  pemimpin  yang 

mempengaruhi  keefektifan  mereka  dan keberhasilan organisai  yang  mereka  pimpin. 

Hasil-hasil  penelitian  pada  periode  tahun  1970-an  dan  1980-an  mengarah  kepeda 

kesimpulan bahwa pemimpin dan kepemimpinan adalah persoalan yang sangat penting 

untuk  dipelajari  (crucial),  namun  kedua  hal  tersebut  didasari  sebagai  komponen 

organisasi yang sangat kompleks.

Dalam perkembangannya, model yang relatif baru dalam studi kepemimpinan 

disebut  sebagai  model  kepemimpinan  transformasional.  Model  ini  dianggap sebagai 

model yang terbaik dalam menjelaskan karakteristik pemimpin. Konsep kepemimpinan 

transformasional ini mengintegritaskan ide-ide yang dikembangkan dalam pendekatan 

watak, gaya, dan kontingensi. 

Menurut  Moedjiono  (2002:13),  secara  umum  terdapat  tiga  pendekatan  atau 

gaya kepemimpinan yaitu (1) pendekatan kepemimpinan menurut sifat (traits model), 

(2) pendekatan kepemimpinan berdasarkan teori perilaku (behavioral model), dan (3) 

kepemimpinan  menurut  teori  kontingensi  (contingency  model).  Berdasarkan 

kepentingan penelitian ini, teori path-goal dibahas pada bagian tersendiri.

1. Model Kepemimpinan Menurut Sifat (Traits Model)

Pendekatan berdasarkan sifat mengkaji tentang perangai dan kemampuan yang 

menandai  karakteristik  pemimpin  yang  berhasil  dan  tidak  berhasil  (Moedjiono, 

2006:13). Teori-teori yang mencari ciri kepribadian, sosial, fisik, atau intelektual yang 

membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Dasar dari teori/pendekatan ini adalah 

asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah yang dianugerahi dengan 

beberapa ciri yang tidak dipunyai orang lain (Robbins, 2006:433).

Menurut Mar’at dalam Moedjiono (2002:13) beberapa ahli  teori  dipengaruhi 

oleh hasil penelitian Galton (1879) tentang latas belakang keturunan dari orang-orang 

terkemuka,  yang  mencoba  menerangkan  kepemimpinan  berdasarkan  warisan. 

Selanjutnya mengutip Mar’at, Moedjiono (2002:13) menyatakan bahwa Woods tahun 

1913 mempelajari empat belas bangsa dalam kurun waktu lima sampai sepuluh abad. 
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Kaum  kerabat  para  raja  juga  memiliki  kecenderungan  untuk  menjadi  orang  yang 

berkuasa dan berpengaruh. Tahun 1931 Wiggams  melanjutkannya dengan proposisi 

bahwa  kelangsungan  hidup  buat  yang  terbaik,  dan  perkawinan  campuran  di  antara 

mereka menghasilkan kelas aristokrat yang secara biologis berbeda dengan kelas yang 

lebih  rendah.  Jadi,  pemimpin  yang  superior  sangat  bergantung  pada  keturunannya. 

Tahun  1935  Down  mengemukakan  bahwa  individu-individu  dalam  masyarakat 

memiliki  tingkat  yang  berbeda  dalam intelegensi,  energi  dan  kekuatan  moral,  dan 

apapun arah pengauh yang ditimbulkan oleh massa, mereka selalu dipimpin oleh orang 

yang bena-benar superior.  

Robbins  (2006:433)  menyatakan  bahwa  terdapat  ciri-ciri  unik  yang  akan 

berlaku secara universal pada semua pemimpin, yaitu: ambisi dan energi, hasrat untuk 

memimpin,  kejujuran  dan  integritas  (keutuhan),  percaya  diri,  kecerdasan,  dan 

pengetahuan  yang  relavan  dengan  pekerjaan.  Di  samping  itu,  riset  baru-baru  ini 

memberikan  bukti  kuat  bahwa  orang-orang  yang  mempunyai  sifat  pemantauan  diri 

yang tinggi artinya sangat luwes dalam menyesuaikan perilaku mereka dalam situasi 

yang  berlainan  jauh  lebih  besar  kemungkinannya  untuk  muncul  sebagai  pemimpin 

dalam kelompok-kelompok ketimbang yang pemantau dirinya rendah.

Memang  banyak  studi  yang  menunjukan  bahwa  faktor-faktor  yang 

membedakan  antara pemimpin dan pengikut dalam satu studi tidak konsisten dan tidak 

didukung dengan hasil-hasil  studi yang lain.  Disamping itu, watak pribadi  bukanlah 

faktor  yang  dominan  dalam  menentukan  keberhasilan  kinerja  manajerial  para 

pemimpin.  Hingga  tahun 1950-an,  lebih  dari  100  studi  yang  telah  dilakukan untuk 

mengidentifikasi watak atau sifat personal yang dibutuhkan oleh pemimpin yang baik, 

dan  dari  studi-studi  tersebut  dinyatakan  bahwa hubungan antara  karakteristik  watak 

dengan efektivitas kepemimpinan, walaupun positif, tetapi tingkat signifikasinya sangat 

rendah (Yukl,  2005:15).  Bukti-bukti  yang  ada  menyarankan  bahwa “kepemimpinan 

adalah suatu hubungan yang muncul antara orang-orang dalam suatu situasi sosial, dan 

orang yang menjadi pemimpin dalam satu situasi belum tentu menjadi pemimpin dalam 

siatuasi  yang  lain”.  Apabila  kepemimpinan  didasarkan  pada  faktor  situasi,  maka 
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pengaruh watak yang dimiliki  oleh para pemimpin mempunyai  pengaruh yang tidak 

signifikan.

2. Model Kepemimpinan Berdasarkan Teori Perilaku (Behavioral Model)

Pendekatan  berdasarkan perilaku  memusatkan  perhatian  pada  tindakan yang 

dilakukan pemimpin di dalam melaksanakan pekerjaan manajerial. Robbins (2006:434) 

menyatakan  bahwa  teori-teori  yang  mengemukakan  bahwa  perilaku  spesifik 

membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Pada tahun 1950-an ketika para peneliti 

menjadi kecewa dengan pendekatan sifat tersebut, mereka mulai mengamati perilaku 

(behaviors) yang khususnya  ditampilkan para pemimpin.  Perbedaan antara teori  ciri 

dan  teori  perilaku  dalam  penerapan,  terletak  dalam  pengandaian  yang  mendasari. 

Seandainya teori itu sahih (valid), maka kepemimpinan secara dasar dibawa lahir dan 

pemimpin  dapat  ditunjuk  dengan  cara  penyeleksian.  Di  pihak  lain,  seandainya  ada 

perilaku spesifik  yang  menunjukan  pemimpin,  maka  kepemimpinan  dapat  diajarkan 

dapat dirancang program-program yang menanamkan pola perilaku ini ke dalam diri 

individu yang berhasrat untuk menjadi pemimpin yang efektif.  Tentu ini merupakan 

suatu  jalur  yang  lebih  menggairahkan  karena  itu  berarti  suplai  pemimpin  dapat 

diperbesar.  Jika  pelatihan  tersebut  berhasil,  maka  dapat  diperoleh  tidak  terhingga 

banyaknya suplai pemimpin yang efektif (Robbins, 2006:435).

Dua  studi  mengenai  teori  perilaku  (behaviors) terkenal  yang  berasal  dari 

Kelompok Ohio State University dan Kelompok Michigan University diuraikan berikut 

(sumber: Robbins, 2006:435-438; Yukl, 2005:62-67). 

2.1. Kelompok Ohio State University

Teori perilaku yang paling menyeluruh dan paling sering ditiru dihasilkan dari 

riset  yang dimulai  pada  Ohio State University  pada akhir  dasawarsa 1940-an.  Teori 

path-goal sendiri  yang  dikembangkan  oleh  Martin  G.  Evans  dan  Robert  J.  House 

menggunakan hasil studi Ohio sebagai landasan pengembangan teorinya. Para peneliti 

ini  berusaha  mengidentifikasi  dimensi-dimensi  independent  dari  perilaku  pemimpin. 

Diawali  dengan  lebih  dari  1.000  dimensi,  akhirnya  dipersempit  menjadi  dua  (2) 

kategori  yang  secara  hakiki  menjelaskan  kebanyakan  perilaku  kepemimpinan  yang 

Ferdiansyah 
Teori Kepemimpinan : Tinjauan Literatur   

46



dicirikan oleh bawahan. Kedua dimensi ini disebut sebagai  Consideration  (perhatian, 

pertimbangan) dan Initiating Structure (struktur kelembagan).

Consideration adalah tingkat sejauh mana seorang pemimpin bertindak dengan 

cara  ramah  dan  mendukung,  memperlihatkan  perhatian  terhadap  bawahan,  dan 

memperhatikan  kesejahteraan  mereka.  Contohnya  termasuk  melakukan  kebaikan 

kepada  bawahan,  mempunyai  waktu  untuk  mendengarkan  masalah  para  bawahan, 

mendukung  atau  berjuang  untuk  seorang  bawahan,  berkonsultasi  dengan  bawahan 

mengenai hal yang penting sebelum dilaksanakan, bersedia untuk menerima saran dari 

bawahan, dan memperlakukan bawahan sebagai sesamanya.

Initiating structure adalah tingkat sejauh mana seorang pemimpin menentukan 

dan menstruktur  perannya  sendiri  dan peran dari  para  bawahan ke arah pencapaian 

tujuan-tujuan formal kelompok. Contohnya termasuk memberi kritik kepada pekerjaan 

yang  jelek,  menekankan  pentingnya  memenuhi  batas  waktu,  menugaskan  bawahan, 

mempertahankan standar-standar kinerja tertentu, meminta bawahan untuk mengikuti 

prosedur-prosedur  standar,  menawarkan  pendekatan  baru  terhadap  masalah 

mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan, dan memastikan bahwa bawahan bekerja 

sesuai dengan batas kemampuannya.

Consideration  dan initiating  structure ditemukan  sebagai  kategori  perilaku 

yang relatif  berdiri  sendiri.  Ini  berarti  bahwa beberapa orang pemimpin  mempunyai 

consideration  yang tinggi  initiating structure yang rendah; beberapa orang pemimpin 

mempunyai  consideration yang rendah dan  initiating structure yang tinggi; beberapa 

pemimpin lainnya mempunyai kedua-duanya yang tinggi dan pada beberapa pemimpin 

yang kedua-duanya rendah.

Sebuah riset mengatakan bahwa para pemimpin yang tinggi dalam  initiating 

structure  dan   consideration  cenderung lebih sering mencapai  kinerja dan kepuasan 

bawahan yang tinggi daripada mereka yang rendah dalam hal consideration, initiating 

structure,  atau  keduanya.  Tetapi  gaya  “tinggi-tinggi”  tidak  selalu  menghasilkan 

konsekuensi yang positif.  Misalnya perilaku pemimpin yang dicirikan sebagai tinggi 

pada  initiating  structure mendorong  tingginya  tingkat  keluhan,  kemangkiran,  serta 
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keluarnya karyawan dan tingkat kepuasan kerja yang lebih rendah pada pekerja yang 

mengerjakan tugas-tugas rutin.

2.2. Kelompok Michigan University

Sebuah  program  penelitian  kedua  mengenai  perilaku  kepemimpinan  telah 

dilakukan oleh para peneliti pada Michigan University pada kira-kira waktu yang sama 

dengan  studi-studi  kepemimpinan  dari  Ohio  State  University.  Fokus  penelitian 

Michigan  University  adalah  identifikasi  mengenai  hubungan  (relationship) diantara 

perilaku pemimpin, proses kelompok, dan ukuran-ukuran mengenai kinerja kelompok. 

Hasil dari  studi-studi Michigan tersebut kemudian telah diringkas oleh Likert (1961, 

1967). Penelitian tersebut menemukan bahwa tiga jenis perilaku kepemimpinan saling 

berbeda diantara para manajer yang efektif dan tidak efektif.

a. Perilaku yang Berorientasi pada Tugas (Task-oriented Behavior). 

Para  manajer  yang  efektif  tidak  menggunakan  waktu  dan  usaha-usahannya 

dengan melakukan pekerjaan yang sama seperti bawahannya. Sebaliknya, para manajer 

yang  lebih  efektif  berkonsentrasi  pada  fungsi-fungsi  yang  berorientasi  pada  tugas 

seperti misalnya merencanakan dan mengatur pekerjaan, mengkoordinasi kegiatan para 

bawahan, dan menyediakan keperlian, peralatan, dan bantuan teknis yang dibutuhkan. 

Di  samping  itu,  para  manajer  efektif  memandu  para  bawahan  dalam  menetapkan 

tujuan-tujuan kinerja  (performance goals) yang tinggi, namun realistis. Perilaku yang 

berorientasi pada tugas yang ternyata penting pada studi-studi Michigan  kelihatannya 

sama pada  initiating structure,  seperti  yang  ditentukan oleh para  peneliti  dari  Ihaio 

State.

b.  Perilaku yang Berorientasi pada Hubungan (Relationship-oriented Behavior). 

Bagi  para manajer  yang  efektif,  perilaku yang  berorientasi  pada tugas tidak 

terjadi  dengan  mengorbankan  perhatian  terhadap  hubungan  antar  manusia.  Para 

manajer yang efektif lebih penuh perhatian (considerate), mendukung, dan membantu 

para  bawahan.  Jenis  perilaku  yang  berorientasi  pada  hubungan ternyata  berkolerasi 

dengan kepemimpinan  yang  efektif  termasuk  memperlihatkan  kepercayaan  dan  rasa 

dipercaya,  bertindak  ramah  tamah  dan  penuh  perhatian,  mencoba  untuk  mengerti 
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masalah bawahan, membantu untuk mengembangkan para bawahan dan meningkatkan 

karir  mereka,  selalu memberi  informasi  kepeada bawahan,  memperlihatkan apresiasi 

terhadap  ide-ide  para  bawahan,  dan  memberi  pengkuan  terhadap  kontribusi  dan 

keberhasilan  bawahan.  Di  samping  itu,  para  manajer  yang  efektif  cenderung 

menggunakan pengontrolan secara umum daripada pengontrolan yang ketat. Artinya, 

para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan pedoman umum bagi para bawahan, namun 

memberi kepada mereka beberapa otonomi dalam menentukan kecepatan kerja mereka. 

Likert (1961) menganjurkan agar seorang manajer harus memperlakukan tiap bawahan 

dengan cara yang sedemikian rupa sehingga orang tersebut akan melihat pengalaman 

tersebut  sebagai  yang  mendukung  dan  hal  tersebut  akan  membangun  dan 

mempertahankan  rasa  harga  diri  dan  rasa  dipentingkan.  Perilaku-perilaku  yang 

berorientasi  pada  hubungan  yang  dinilai  penting  pada  studi-studi  Michigan 

kelihatannya sama dengan consideration.

c.  Kepemimpinan Partisipatif. 

Likert menganjurkan agar para manajer menggunakan secara ektensif supervisi 

kelompok daripada mengontrol tiap bawahan sendiri-sendiri. Pertemuan berkelompok 

memudahkan  partisipasi  bawahan  dalam  pengambilan  keputusan,  meperbaiki 

komunikasi, mendorong kerjasama, dan memudahkan pemecahan konflik. Peran dari 

para manajer  dalam pertemuan kelompok pertama-tama harus memandu diskusi  dan 

membuatnya  mendukung,  konstruktif,  dan berorientasi  kepeada pemecahan masalah. 

Namun, penggunaan partisipasi bukan secara tidak langsung menghilangkan tanggung 

jawab,  dan  manajer  tersebut  tetap  bertanggung  jawab  atas  semua  keputusan  dan 

hasilnya.  Penekanan  pada  perbaikan  dari  kelompok  mencerminkan  penemuan-

penemuan  dari  bebrapa  eksperimen  lapangan  oleh  para  peneliti  dari  University  of 

Michigan  bahwa  partisipasi  dari  para  bawahan  dalam  pengambilan  keputusan 

cenderung akan menghasilkan kepuasan dan kinerja yang lebih tinggi.

3. Model Kepemimpinan Kontigensi (Contigency Model)

Menurut  Moedjiono (2006:14),  pendekatan kontingensi  mengkaji  kesesuaian 

antara perilaku pemimpin dengan karakteristik situasional terutama tingkat kematangan 
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bawahan.  Pendekatan  situasional  mengasumsikan  bahwa  kondisi  (situation)  yang 

menentukan  efektivitas  pemimpin  bervariasi  menurut  situasi,  kematangan  atau 

kedewasaan bawahan. Menurut Moedjiono, situasi yang mendesak perlunya kehadiran 

pemimpin bila (1) keadaan kacau (chaos) tidak menentu dan kelompok tidak mampu 

mengatasi konflik yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal organisasi,  (2) 

anggota  organisasi  secara  perorangan  ataupun  secara  kelompok  belum  mampu 

mengambil  keputusan  penting  untuk  pencapaian  tujuan  organisasi,  (3)  perubahan 

lingkungan  organisasi  yang  cepat  sehingga  kelompok  tidak  mampu  mengendalikan 

keadaan terutama dalam menangkap pesan dari perubahan yang belum pernah terjadi 

sebelumnya, (4) munculnya kompetitor baru yang dapat menggeser peran kelompok.

Berikut ini penulis menguraikan model kepemimpinan kontingensi yaitu model 

kontingensi  dari  Fiedler. Teori  path-goal sendiri  berada pada kelompok  ini,  namun 

pembahasannya disajikan tersendiri.

Model  efektivitas  kepemimpinan  kontingensi  Fiedler   memiliki  dalil  bahwa 

efektivitas kinerja kelompok tergantung pada interaksi antara gaya kepemimpinan dan 

situasi  situasi  yang mendukung.  Kepmimpinan dilihat  sebagai  suatu hubungan yang 

didasari  oleh  kekuatan  dan  pengaruh.  Ada  dua  pertanyaan  penting   yang 

dipertimbangkan  dalam  model  ini:  (1)  Sampai  sejauhmana  situasi  memberikan 

pemimpin kekuatan dan pengaruh yang diperlukan agar menjadi efektif, atau seberapa 

mendukungkah  faktor-faktor  situasional?  (2)  Sampai  sejauhmana  pemimpin  dapat 

meramalkan efek dari gayanya pada perilaku dan kinerja pengikutnya?

Fiedler memberikan perhatian mengenai  pengukuran orientasi kepemimpinan 

dari  seorang individu.  Ia  mengembangkan  skala  Least-Preferred-Co  Worker (LPC). 

LPC merupakan skala untuk mengukur  dua gaya  kepemimpinan:  (1)  kepemimpinan 

tugas (melakukan kontrol, memberi struktur), dan (2) kepemimpinan hubungan (pasif, 

pengertian).  Menurut  Fiedler,  orang  ber  LPC tinggi  akan  peka  terhadap  kebutuhan 

orang lain dan tergolong sebagai pemimpin yang “termotivasi pada hubungan.” Orang 

ber LPC rendah merupakan pemimpin yang “termotivasi atas tugas.”

Fiedler mengajukan tiga faktor situasional yang menentukan apakah pemimpin 

ber LPC tinggi atau rendah akan cenderung lebih efektif  yaitu hubungan pemimpin-
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anggota (leader-member relation),  struktur tugas (the task structure),  dan kekuasaan 

posisi (position power).

Hubungan  antara  pemimpin  dan  bawahan  menjelaskan  sampai  sejauh  mana 

pemimpin  itu  dipercaya  dan  disukai  oleh  bawahan,  dan  kemauan  bawahan  untuk 

mengikuti petunjuk pemimpin. Struktur tugas menjelaskan sampai sejauh mana tugas-

tugas  dalam organisasi  didefinisikan  secara  jelas  dan  sampai  sejauh  mana  definisi 

tugas-tugas tersebut dilengkapi dengan petunjuk yang rinci dan prosedur yang baku. 

Kekuatan  posisi  menjelaskan  sampai  sejauh  mana  kekuatan  atau  kekuasaan  yang 

dimiliki  oleh  pemimpin  karena  posisinya  diterapkan  dalam  organisasi  untuk 

menanamkan rasa memiliki  akan arti penting dan nilai dari tugas-tugas mereka masing-

masing. Kekuatan posisi juga menjelaskan sampai sejauh mana pemimpin (misalnya) 

menggunakan otoritasnya dalam memberikan hukuman dan penghargaan, promosi dan 

penurunan pangkat (demotions). 

Dengan pengetahuan akan LPC seorang individu dan penilaian terhadap tiga 

variabel  kemungkinan,  model  Fiedler  mengemukuakan  pemadanan  keduanya  untuk 

mencapai  keefektifan kepemimpinan  maksimum.  Berdasarkan studi  Fiedler  terhadap 

lebih dari 1.200 kelompok, dalam mana ia membandingkan gaya kepemimpinan yang 

berorientasi  hubungan  lawan  yang  berorientasi  tugas,  dapat  disimpulkan  bahawa 

pemimpin yang berorientasi tugas cenderung berkinerja lebih baik dalam situasi-situasi 

yang sangat tidak mendukung (lihat gambar). Jadi, Fiedler meramalkan bahwa situasi 

kategori I, II, III, VII atau VIII, pemimpin yang berorientasi tugas berkinerja lebih baik. 

Tetapi pemimpin yang berorientasi hubungan, berkinerja lebih baik dalam situasi yang 

mendukungnya yaitu  kategori IV sampai dengan VI. 

Gambar 1. Model LPC Fiedler
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Skor  LPC  individual  akan  menetapkan  tipe  situasi  paling  sesuai  dengan 

mereka.  “Situasi”  tersebut  akan  didefinisikan  dengan  mengevaluasi  ketiga  faktor 

kemungkinan dari hubungan pemimpin bawahan, struktur tugas dan kekuatan individu 
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itu tidak berubah. Oleh karena itu sebenarnya hanya ada dua cara untuk memperbaiki 

keefektifan pemimpin. 

Pertama, pergantian pemimpin untuk menyesuaikan dengan situasi. Jika suatu 

situasi kelompok dinilai sangat tidak mendukung tetapi saat ini dipimpin oleh seorang 

manajer  yang  berorientasi  hubungan,  kinerja  kelompok  dapat  diperbaiki  dengan 

menggantikan manajer  itu dengan seorang yang berorientasi  tugas.  Alternatif kedua, 

mengubah  situasi  agar  cocok  untuk  si  pemimpin.  Itu  dapat  dilakukan  dengan 

menstruktur ulang  tugas atau meningkatkan atau menurunkan kekuasaan pemimpin 

dalam  mengendalikan  faktor-faktor  seperti  kenaikan  gaji,  promosi,  dan  tindakan 

disiplinner (Robbins, 2001).

III. TEORI KEPEMIMPINAN PATH-GOAL

Dua  peneliti  yang  memiliki  kontribusi  utama  pada  pengembangan  teori  ini 

yaitu  Martin  G.  Evans  dan  Robert  J.  House.  Teori path-goal pertama  kali 

dikembangkan  oleh  Evans  dalam  disertasinya  dan  selanjutnya  dikembangkan  oleh 

House.

Formulasi awal path-goal menempatkan dua dimensi gaya kepemimpinan dari 

kelompok Ohio yaitu  consideration dan  initiating structure.  Hal  ini  dapat  dipahami 

karena  Evans  melandaskan  diri  pada  temuan-temun  studi  kelompok  Ohio  tersebut. 

Selanutnya,  House mengembangkan teori kepemimpinan  path-goal  lebih jauh. Dalam 

review atas perkembangan teori path-goal versi House,  Evans (1996) mengemukakan 

bahwa House memecah dimensi tradisional initiation of structure dan consideration ke 

dalam dimensi yang lebih kaya yaitu  directive, supportive, achievement-oriented, dan 

participative.

3.1. Formulasi Evans 

Dalam memformulasikan teorinya, Evans (1970) mendefinisikan consideration 

sebagai dimensi kepemimpinan yang mencerminkan hubungan pimpinan dan bawahan 

yang mengindikasikan kepercayaan, respek, kehangatan, perhatian terhadap kebutuhan 

pribadi bawahan yang dicerminkan oleh komunikasi dua arah dan partisipasi bawahan. 

Adapun initiating  structure memfokuskan  secara  langsung  pada  tujuan-tujuan 
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organisasi, pengorganisasian dan pendefinisian tugas, penetapan peran bawahan secara 

tegas, penetapan pekerjaan, perencanaan kerja, dan tekan untuk mencapai kinerja yang 

diinginkan.

Evans (1970)  selanjutnya  menegaskan bahwa teori  kepemimpinan  path-goal 

tidak  lain  merupakan  upaya  untuk  memahami  lebih  mendalam  mengenai  dampak 

perilaku supervisor terhadap motivasi  bawahan.  Evans (1970) mengajukan proposisi 

sebagai berikut: “The more considerate the supervisor, the higher the motivation is for  

high performace path. The higher the initiation structure, the higher the motivation is  

for high performance path.”

Model dasar teori path-goal yang dikembangkan oleh Evans tersusun atas lima 

langkah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. 

Gambar 2. Supervisory Behavior Toward Subordinate

  

Sumber: Martin G. Evans (1970)
Berdasarkan  gambar  tersebut,  perilaku  pemimpin  mempengaruhi  bawahan 

dengan  mempengaruhi  persepsi  path-goal  instrumentalities –  yaitu  sejauhmana 

berperilaku dengan cara tertentu mendorong atau merintangi pencapaian tujuan. 
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Path  instrumentality merupakan  ekspektasi  bawahan  bahwa  suatu  tujuan 

tertentu dapat dicapai dengan mengikuti  path (jalur) tertentu; dengan demikian, dalam 

upaya mempengaruhi path-goal instrumentality, terdapat tiga aspek yang dilibatkan:

Pertama, subordinate harus menganggap bahwa adalah mungkin baginya untuk 

mencapai  tujuan-tujuannya.  Subordinate  harus  mempertimbangkan  situasi  dimana 

terdapat  ganjaran  dan  hukuman.  Pada  sebagian  besar  organisasi  formal,  supervisor 

merupakan salah satu sumber ganjaran dan hukuman. Karenanya, level  consideration 

yang  ditunjukkan  oleh  supervisor  akan  mempengaruhi  ganjaran  terhadap  individu. 

Dengan kata lain,   supervisor yang  highly considerate  cenderung memiliki  ganjaran 

dengan  rentang  lebih  tinggi  (supervisor  akan  menawarkan  ganaran  dalam  bidang-

bidang  yang  dibutuhkan  –  gaji,  rasa  aman,  promosi,  sosial,  dan  harga  diri)  bila 

dibandingkan  dengan  supervisor  yang  less  considerate (supervisor  yang  hanya 

memiliki gaji dan rasa aman sebagai ganjaran). Supervisor yang highly considerate juga 

memastikan bahwa ganjaran tersebut  didistribusikan kepada bawahan secara selektif 

sesuai dengan keinginan individu. Sementara itu, manajer yang  less considerate tidak 

akan membuat perbedaan yang rinci seperti halnya supervisor yang highly considerate.

Kedua,  individual  harus  melihat  ganjaran  dan  hukuman  sebagai  hasil  dari 

perilaku  tertentu.  Dengan  kata  lain,  bawahan  harus  merasakan  adanya  keterkaitan 

antara ganjaran atau hukuman dengan perilakunya. Dalam kondisi inilah, initiation of  

structure memiliki dampak. Atasan dengan  initiation of structure tinggi memberikan 

jalur  tertentu kepada bawahan yang harus ia  ikuti  dan mengaitkan ganjaran dengan 

keberhasilan bawahan dalam mengikuti jalur yang ditetapkan. Atasan dengan initiation 

of  structure rendah  tidak  mengharuskan  bawahan  mengikuti  jalur  ini  dan 

mendistribusikan ganjaran tanpa mengaitkannya dengan keberhasilan bawahan dalam 

mengikuti jalur. 

Perceived path-goal  instrumentalities tersebut  dikalikan  dengan  pentingnya 

tujuan tersebut, menurut persepsi, bawahan, akan menghasilkan motivasi bagi bawahan 

untuk mengikuti atau melakukan tindakan tertentu.

Fokus  teori path-goal ini  adalah  pada  level  perilaku  supervisor.  Subordinat 

diasumsikan menerima posisi atasan yang dapat menentukan ganjaran dan hukuman. 
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Karenanya, supervisor oleh bawahan dipandang sebagai pihak yang memiliki sumber 

daya ganjaran yang berlimpah.  Namun pula, subordinat melihat bahwa sumber daya 

tersebut berkaitan dengan perilaku tertentu. 

3.2.  Pengembangan oleh House 

House mengembangkan teori kepemimpinan  path-goal lebih jauh. House dan 

koleganya (House dan Dessler, 1974; House dan Mitchell, 1974) memperluas dimensi-

dimensi  kepemimpinan  dengan  memasukkan  closeness  of  supervision,  hierarchical  

influence,  dan autoritarians  (Miner,  1980:332).  House  dan  Mitchell  (1974) 

mengembangkan proposisi umum teori path-goal berikut:

1. .....leader  behavior  is  acceptable  and  satisfying  to  
subordinates to the extent that the subordinates see such behavior  
as either an immediate source of dissatisfaction or as instrumental  
future satisfaction.
2. .....leader  behavior  will  be  motivational,  i.e.,  increase 
effort,  to  the  extent  that  (1)  such behavior  make satisfaction of  
subordinate’s need contingent on effective performance,  and (2)  
such  behavior  complement  the  environment  of  subordinate  by  
providing the coaching, guidance, support, and reward necessary  
for effective performance.

Dengan  demikian,  input  bagi  teori  tersebut  adalah  berbagai  jenis 

kepemimpinan,  dan  output  adalah  penerimaan  terhadap  pemimpin,  kepuasan  kerja, 

kinerja, dan motivasi (Miner, 1980:332).

Dalam  publikasi  berikutnya,  House  (1996)  menegaskan  keberadaan  empat 

dimensi kepemimpinan path-goal yaitu supportive leaderhip, participation leadership,  

instrumental atau directive leadership, dan achievement-oriented leadership. 

1. Kepemimpinan supportive. Kepemimpinan ini didefinisikan sebagai perilaku yang 

menunjukkan pertimbangan terhadap kebutuhan bawahan, menunjukkan perhatian 

pada kesejahteraan, status, kenyamanan, serta menciptakan iklim yang bersahabat 

dan  menyenangkan.  Pemimpin  yang  suportif  secara  spesifik  dibutuhkan  dalam 

kondisi dimana tugas atau hubungan baik secara psikologis maupun fisik bersifat 

menekan (stress), hubungan suportif meningkatkan kualitas hubungan antara atasan 

dan bawahan dan menurunkan stress. 
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2. Kepemimpinan  participative.  Kepemimpinan  participative mencakup 

pembagian informasi, kekuasaan, dan pengaruh antara atasan dengan bawahan. Hal 

ini  mendorong  terciptanya  kesejajaran  dan  membiarkan  bawahan  untuk 

mempengaruhi  tindakan  dan  keputusan  atasan.  Pemimpin  berkonsultasi  dengan 

bawahan  dan  meminta  opini  dan  saran  bawahan  dalam  pembuatan  keputusan. 

Perilaku  pemimpin  yang  partisipatif.  Pemimpin  yang  partisipatif  dianggap 

memeliki  empat  efek:  pertama,  memberikan kejelasan mengenai  hubungan yang 

berkenaan dengan upaya dengan pencapaian tujuan, serta pencapaian tujuan dengan 

ganjaran ekstrinsik; kedua, meningkatkan kongruensi antara tujuan-tujuan bawahan 

dengan  tujuan-tujuan  organisasi,  karena,  berdasarkan  kepemimpinan  partisipatif 

bawahan dapat mempengaruhi sasaran-sasaran yang ditetapkan dan bawahan dapat 

memilih  tujuan-tujuan  yang  mereka  anggap  bernilai  tinggi;  ketiga,  untuk 

meningkatkan  otonomi  dan  kemampuan  bawahan  sehingga  diharapkan  dapat 

mendorong peningkatan upaya dan kinerja; keempat, untuk meningkatkan tekanan 

terhadap  kinerja  organisasi  melalui  peningkatan  keterlibatan  dan  komitmen 

bawahan.

3. Kepemimpinan  directive.  Jenis  ini  dicirikan  dengan  terpusatnya 

kekuasaan  atasan  dalam  hal  perencanaan,  pengorganisasian,  pengendalian,  dan 

pengkoordinasian  aktivitas  bawahan.  Perilaku  pemimpin  yang  direktif  sangat 

berguna  untuk  mengurangi  ambiguitas  peran  bawahan,  memberi  kejelasan 

mengenai  perspesi bawahan berkenaan dengan sejauhmana upaya  bawahan akan 

menghasilkan  pencapaian  tujuan,  dan  sejauhmana  kinerja  akan  memperoleh 

ganjaran ekstrinsik berupa penghasilan, kemajuan, rasa aman, dsb.

4. Kepemimpinan  achievement-oriented.  Gaya  kepemimpinan  ini 

dicirikan aktivitas atasan dalam menetapkan tujuan yang menantang, pengharapan 

atasan terhadap bawahan untuk melakukan pekerjaan dengan upaya terbaik, secara 

berkelanjutan mencari perbaikan kinerja, serta merasa yakin bahwa bawahan akan 

melaksanakan tanggung jawab, berupaya  keras, dan dapat mencapai  tujuan yang 

menantang.  Pemimpinan  jenis  ini  tidak  hanya  menekankan  pada  kinerja  atau 

pencapaian  tujuan,  namun  juga  menekankan  kebanggaan  dalam pekerjaan  serta 
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evaluasi-diri berdasarkan pencapaian pribadi. Namun, efek pemimpin berorientasi 

prestasi bergantung pada motif berprestasi bawahan. Bawahan yang memiliki motif 

berprestasi  tinggi  akan  termotivasi  untuk  berprestasi  melalui  upaya  pribadi 

ketimbang melalui pendelegasian tanggung. 
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