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ABSTRAK 
Kepemimpinan (leadership) berkenaan dengan seseorang memengaruhi perilaku orang lain untuk 
suatu tujuan. Dengan kekuasaan, pemimpin dapat memengaruhi perilaku para bawahannya. 
Kekuasaan dapat dibagi menjadi lima, yaitu: (1) kekuasaan keahlian (expert power); (2) kekuasaan 
legitimasi (legitimate power); (3) kekuasaan referensi (referent power); (4) kekuasaan penghargaan 
(reward power); dan (5) kekuasaan paksaan (coercive power). Disamping berhubungan dengan 
kekuasaan, kepemimpinan juga erat kaitannya dengan karakter. Berbagai upaya riset dilakukan 
untuk mengidentifikasi karakter-karakter yang konsisten dengan kepemimpinan. Upaya riset yang 
dilakukan untuk memisahkan karakter kepemimpinan banyak menemui jalan buntu. Dinyatakan 
juga bahwa pencarian untuk mengidentifikasi seperangkat karakter yang membedakan pemimpin 
dan pengikut dan antara pemimpin yang efektif dan tidak efektif, banyak yang gagal. Hasil yang 
paling dapat diterima adalah riset yang bertujuan hanya untuk melakukan identifikasi terhadap 
karakter-karakter yang dapat dikaitkan secara konsisten dengan kepemimpinan. 

Kata kunci: kepemimpinan 

 

Pendahuluan 

Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadian 
sendiri yang unik dan khas sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya 

dari orang lain. Gaya atau style hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe 
kepemimpinannya. Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, 
dan kekuatan moral yang kreatif, yang mampu mempengaruhi para anggota untuk 

mengubah sikap, sehingga mereka searah dengan kemauan dan aspirasi pemimpin. Padahal 
semestinya pemimpin merupakan sosok yang menjadi teladan panutan bagi yang 
dipimpinnya. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-

aktivitas tugas dari orangorang dalam kelompok. Kepemimpinan berarti melibatkan orang 
lain, yaitu bawahan atau karyawan yang dipimpin (Sunarto, 2005). Menurut Kartono (2010), 
pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadian sendiri yang 

unik khas sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya dari orang lain. 
Gaya atau style hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya. 
Sehingga dapat memunculkan beberapa tipe kepemimpinan. Misalnya tipe-tipe kharismatik, 

paternalistik, militeristik, otokratis, laissez faire, populis, administratif dan demokratis. Dalam 
kenyataannya yang dihadapi dan permasalahan dari beberapa tife kepemimpinan ini 
memiliki kelemahan di dalam menjalankannya terutama di Perguruan Tinggi. Sebagaimana 

diketahui bahwa Pemimpin harus selalu dapat memotivasi anggota organisasi perguruan 
tinggi untuk melakukan perbaikan-perbaikan mutu. Tetapi kalau setiap kali dan dalam setiap 

hal harus memberi perintah atau pengarahan, itu akan menimbulkan kesulitan. Kalau setiap 
melakukan pekerjaan dengan baik itu harus dengan perintah pimpinan, dan kalau tidak ada 
perintah pimpinan tidak dilakukan pekerjaan dengan baik, maka perbaikan mutu kinerja 

yang terus menerus akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu agar kepemimpinan itu selain 
untuk memberi pengarahan atau perintah tentang hal-hal yang perlu ditingkatkan mutunya, 
juga perlu digunakan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu menumbuhkan 

kesadaran akan perlunya setiap orang dalam perguruan tinggi itu selalu berupaya 
meningkatkan mutu kinerjanya masing-masing secara individual maupun bersama-sama 
sebagai kelompok ataupun sebagai organisasi. 

Apa itu kepemimpinan? 

Menurut Kadarusman (2012) kepemimpinan (Leadership) dibagi tiga, yaitu: (1) Self 
Leadership; (2) Team Leadership; dan (3) Organizational Leadership. Self Leadership yang 

dimaksud adalah memimpin diri sendiri agar jangan sampai gagal menjalani hidup. 
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Leadership diartikan sebagai memimpin orang lain. Pemimpinnya dikenal dengan istilah 
team leader (pemimpin kelompok) yang memahami apa yang menjadi tanggung jawab 
kepemimpinannya, menyelami kondisi bawahannya, kesediaannya untuk meleburkan diri 

dengan tuntutan dan konsekuensi dari tanggung jawab yang dipikulnya, serta memiliki 
komitmen untuk membawa setiap bawahannya mengeksplorasi kapasitas dirinya hingga 

menghasilkan prestasi tertinggi. Sedangkan organizational leadership dilihat dalam konteks 
suatu organisasi yang dipimpin oleh organizational leader (pemimpin organisasi) yang 
mampu memahami nafas bisnis perusahaan yang dipimpinnya, membangun visi dan misi 

pengembangan bisnisnya, kesediaan untuk melebur dengan tuntutan dan konsekuensi 
tanggung jawab sosial, serta komitmen yang tinggi untuk menjadikan perusahaan yang 
dipimpinnya sebagai pembawa berkah bagi komunitas baik di tingkat lokal, nasional, 

maupun internasional. Menurut Crainer ada lebih dari 400 definisi tentang leadership 
(Mullins, 2005). Dari sekian banyaknya definisi tentang kepemimpinan, ada yang 
menyebutkan kepemimpinan merupakan suatu kegiatan untuk memengaruhi orang lain. 

Kepemimpinan merupakan suaru proses untuk memengaruhi aktivitas kelompok. 
Kepemimpinan merupakan kemampuan memeroleh kesepakatan pada tujuan bersama. 
Kepemimpinan adalaah suatu upaya untuk mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan 

tertentu. Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling memengaruhi antara 
pemimpin dan pengikutnya. Walaupun cukup sulit menggeneralisir, pada prinsipnya 
kepemimpinan (leadership) berkenaan dengan seseorang memengaruhi perilaku orang lain 

untuk suatu tujuan. Tapi bukan berarti bahwa setiap orang yang memengaruhi orang lain 
untuk suatu tujuan disebut pemimpin 

Peran Pemimpin 

Peran pemimpin pada The Vijay Sathe’s Model seperti dalam gambar di bawah, 
untuk dapat mencapai visi dan misi serta sasaran organisasi/perusahaan atau komunitas 

diperlukan serangkaian strategi perencanaan daya respon dan kualitasnya. Ini menunjukkan 
bahwa siapapun yang tergabung dalam komunitas atau kelompok dalam organisasi harus 
tepat memilih pelaksananya. Selanjutnya dalam model ini seorang pemimpin harus dapat 

memahami peran seorang pemimpin yaitu menciptakan dan mempertahankan aktivitas 
kelompok yang berkaitan dengan tugas yang harus Pemimpin dan Kepemimpinan Organisasi 
dilaksanakan oleh pemimpin itu sendiri dan seseorang agar kelompok dapat berfungsi secara 

efektif. Proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan 
dari anggota kelompok, menjadi tugas utama dalam mengorganizing sumber daya manusia 
atau orang-orang yang ada di dalamnya. Untuk itu efektivitas implementasi peran pemimpin 

harus disertai dengan rancangan proses manajemen dan struktur organisasi sampai pada 
terciptanya budaya organisasi yang kondusif, sehingga kualitas orang-orang di dalamnya 
juga akan mempengaruhi keberhasilan yang akan dicapai. Fungsi Utama Kepemimpinan 

Pemimpin sesuai dengan perannya, memiliki fungsi utama yang harus dipahami secara 
mendalam terhadap fungsi yang berhubungan dengan tugas atau bahkan memecahkan 
masalah. Keutuhan dan kekompakan kelompok atau social merupakan fungsi selanjutnya 

yang pada umunya sering diabaikan. Leadership style (gaya kemimpinan) yang 
menggambarkan tentang pola tingkah laku pemimpin dalam proses pengarahan juga 

sebagai salah satu akan mempengaruhi perkerja yan ada. Menurut Kouzes dan Posner, 
keberhasilan seorang pemimpin harus dapat memenuhi kaidah sebagai berikut: makna/keter 
panggilan; visi/arah yang jelas; kemampuan memeriksa dan menata pola kerja yang sudah 

ada; kemampuan mengembangkan orang; dan kemampuan mengangkat hati mereka. 
Sebagai pemimpin, berarti juga melaksanakan fungsi melayani dengan pengharapan sebagai 
leading up artinya memimpin ke atas dan berkembang, leading across yang berarti 

pemimpin juga memimpin kesamping yang artinya belajar dari orang lain, leading down atau 
memimpin ke bawah yang maknanya mengembangkan orang-orang di bawah, dan laininya 
adalah leading inside. Menurut Stober dkk secara filasofis dapat dijelaskan bahwa pada 

prinsipnya diperlukan seseorang yang memamang memiliki kekhasan yang mampu 
memandang lebih jauh, lebih dalam, dan lebih luas. Tujuannya adalah; lebih dalam artinya 
pemimpin mampu mengenali makna dan merumuskan visi-misi pribadi kemudian potensi itu 



Widya Sari 
Vol. 23, No. 2, Februari 2021 

 

63 

 

dimafaatkan secara maksimum; lebih luas, artinya pemimpin mampu mendapatkan trust dan 
menginspirasi serta menghasilkan dampak nyata berupa transformasi; lebih jauh, artinya 
pemimpin mampu mencari kontribusi jangka panjang sesuai kenyakinannya bersama-sama 

dengan orang yang ada dibawahnya. Selain diperlukan unsur pemimpin, juga sering muncul 
pertanyaan mengapa perlu kepemimpinan, karena pada kenyataannya seseorang menjabat 

sebagai pemimpin, namun sesungguhnya tidak melaksanakan kepemimpinan. 
Kepemimpinan pada prinsipnya adalah suatu daya atau pengaruh seorang pemimpin mampu 
untuk menggali makna, menemukan visi misi, dapat menginspirasi atau menggerakkan 

orang, menstranformasi orang dan komunitasnya, serta mengangkat harkat timnya 
sepanjang operasional organisasi/ perusahaan atau komunitasnya 

Gaya Kepemimpinan  

Berdasarkan teori-teori kepemimpinan yang telah dibahas sebelumnya, maka semua 
para ahli sepakat bahwa kiat kepemimpinan seorang sangat ditentukan oleh perilaku 
pemimpin tersebut dalam menghadapi para bawahannya. Kepemimpinan efektif dapat 

dibina dan dikembangkan menurut prinsip genetis, atau lingkungan atau prinsip ekologi. 
Penganut teori gentis, mengatakan bahwa seorang pemimpin akan menjadi pemimpin 
karena ia telah dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan. Dalam keadaan 

bagaimanapun seseorang ditempatkan, karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin, satu 
kali kelak ia akan tampil sebagai pemimpin. Berbicara mengenai takdir, secara filosofis 
pandangan ini tergolong kepada pandangan yang fatalistik atau dilosofis atu deterministik. 

Sedangkan faktor ekologi, yang pada intinya berarti bahwa seseorang hanya akan berhasil 
menjadi pemimpin yang efektif, apabila ia pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat 
kepemimpinan. Bakat itu kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan 

pengalaman-pengalaman yang untuk mengembangkan lebih lanjut bakat yang memang 
telah dimiliki itu. Dari kedua teori ini jika digabungkan akan nampak segi-segi positif karena 

dapat mendekati kebenaran, namun demikian penyelidikan yang jauh lebih mendalam masih 
diperlukan untuk dapat mengatakan secara pasti, apa faktor-faktor yang menyebabkan 
seorang timbul sebagai pemimpin yang efektif. Menurut pakar kepemimpinan organisasi 

Hersey & Blanchard, dapat menerapkan gaya instruktif, gaya partisipatif, gaya konsultatif, 
dan gaya delegasi, tetapi memperhatikan tugas maupun menyatakan bahwa semua 
kepemimpinan tersebut ada baik dan ada kelemahanya. Seorang pemimpin akan 

menentukan gaya yang akan diterapkan berdasarkan pada situasi dan kondisi yang 
bersangkutan. Menurut teori ini tidak ada gaya kepemimpinan yang seragam terhadap 
semua instansi. Mengikuti perkembangan, tentang paradigma kepemimpinan, maka penulis 

membatasi pada pendekatan situasional dengan mengacu pada kepemimpinan 
transformasional dan transaksional. Salah satu alasan penulis membatasi pada dua aspek ini 
karena pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu membaca cirti dan karkater 

yang dipimpinnya. Karkater tersebut mengacu pada tingkat kematangan pengikut dilihat dari 
aspek keyakinan & Optimisme, keterampilan & keahlian, Sifat dari pemimpinnya, 
kepercayaan kepada pemimpin, komitmen dan upaya tugas, Kepuasan terhadap pemimpin & 

Pekerjaan (Yulk, 2001:13). Untuk menyesuiakan antara karakter pengikut dengan gaya 
kepemimpinan yang harus diterapkan oleh seorang pemimpin, maka penulis mengacu pada 

pendapat Luthans (2006: 651), pendekatan kepemimpinan moderen dikelompokkan ke 
dalam, (1) pendekatan transformasional, (2) pendekatan kharismatik. 

Pendekatan transformasional (Transformational Approach). Karakteristik pemimpin 

yang karismatik dapat melakukan pergeseran terhadap organisasi yang tradisional ke 
organisasi modern. Proses transformasi inilah yang selanjutnya menjadi dasar bagi teori 
transformasional. Pada kepemimpinan bentuk transformasional ini, pemimpin menggeser 

sistem nilai, kepercayaan dan kebutuhan-kebutuhan pengikutnya. Menurut penelitian 
Bernard M. Bass yang dikutip Fred Luthan (1998:285). ”Transactional leadership is a 
prescription for mediocrity and that transformational leadership leads to superior. 
Performance on organization facing demand for renewal and change”. Transactional 
Leadership adalah kepemimpinan yang menyampingkan sesuatu yang buruk menuju kinerja 
organisasi yang sangat baik, lewat pembaharuan dan perbaikan. Proses transformasi ini 
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dapat dikerjakan dengan proses rekrutmen, seleksi, promosi, pelatihan dan pengembangan, 
jaminan kesehatan dan efektivitas kinerja organisasi. Berdasarkan penelitisn Bass, pemimpin 
transformasional yang efektif mempunyai ciri-ciri: (1) Pemimpin melakukan identifikasi diri 

sebagai agen perubahan; (2) Pemimpin merupakan orang yang bisa memberikan semangat; 
(3) Pemimpin merupakan orang yang yakin pada orang lain; (4) Pemimpin merupakan 

pendorong system nilai; (5) Pemimpin merupakan pembelajar sepanjang hayat; (6) 
Mempunyai kemampuan beradaptasi dengan kompleksitas, ambiguitas dan ketidakpastian, 
dan (7) Mempunyai visi. 

Pendekatan Karismatik (Charismatic Approach). Kepemimpinan kharismatik ini sudah 
berjalan sejak zaman yunani kuno. Analisis charismatic leadership. Kemudian Robert House 
dalam Fred Luthan (1998: 283) menyatakan ciri dari kepemimpinan karismatik ialah: (1) 

Mempunyai kepercayaan diri dan kepercayaan pada pengikut; (2) Ekspektasi yang tinggi 
bagi pengikut; (3) Mempunyai visi ideologis; (4) Bawahan mempunyai kesamaan visi dan 
misi dengan pimpinan; (5) Bawahan mempunyai loyalitas yang ekstrim dan kepercayaan 

pada pimpinan; (6) Bawahan berlomba-lomba mengikuti sistem nilai dan perilaku pemimpin; 
(7) Berkaitan dengan pemimpin merupakan penghargaan diri; (8) Pemimpin karismatik 
mempunyai kemampuan debat dan persuasif yang hebat, sikap, dan perilaku yang bisa 

memberi dampak pada pengikutnya. 

Mengimplementasikan peran kepemimpinan sebagai penentu arah, dalan arti kata 
pemimpin mengarahkan pengikutnya ke arah pencapaian tujuan organisasi. Jika pemimpin 

tidak memahami kondisi pengikut, maka untuk menggerakkan kearah tujuan organisasi 
mustahil akan tercapai. Oleh karena itu para pemimpin di dalam bertindak sebagai penentu 
arah, bagaikan alat (kompas) penentu arah yang digunakan oleh seorang nahkoda di tengah 

laut kemana tujuan dan sasaran yang dituju. Tujuan suatu organisasi tentunya mengacu 
pada visi organisasi, tanpa visi maka organisasi tersebut bisa salah arah. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Werren Bennis & Burt Nanus (2006:ii) mengatakan bahwa elemen yang 
paling pneting dari kepemimpinan yang sukses adalah visi yang disampaikan dengan jelas, 
atau indra yang tajam dalam menentukan arah untuk memfokuskan perhatian semua orang 

yang terkait dengan organisasi. Jadi visi organisasi merupakan panduan untuk mengarah 
pada pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan. Untuk mengarahkan pengikut kearah 
pencapaian visi, maka pemimpin harus memahami karkateritik pengikut menurut Yulk, 

bahwa karakteristik setiap pengikut tercermin pada Ciri (Kebutuhan, nilai, konsep peribadi, 
Keyakinan & Optimisme, Keterampilan & keahlian, Sifat dari pemimpinnya, Kepercayaan 
kepada pemimpin, Komitmen dan upaya tugas, Kepuasan terhadap pemimpin & Pekerjaan. 

Setelah memahami karkateristik pengikut, maka unsur pimpinan memahami dan 
menyesuaikan gaya kepemimpinan apa yang cocok bagi setiap pengikut agar mau mengikuti 
arahan yang bersumber dari pimpinan. Misalkan salah satu karakterisitik yang dilihat dari 

aspek keterampilan dan keahlian, maka unsur pimpinan sebenarnya menanamkan dan 
memberi keyakinan bahwa apa yang dimiliki dapat memberi kontribusi terhadap organisasi, 
oleh karena itu pengikut merasa diperhatian dan diharagai. Jika mengalami hambatan 

dengan adanya potensi yang dimiliki maka unsur pimpinan mengarahkannya sesuai tujuan 
yang hendak dicapai serta memberinya motivasi untuk meningkatkan kemampuan dengan 

mengikuti pendidikan dsan pelatihan. Jika tidak menagalami hambatan, maka unsur 
pimpinan memberi penghargaan baik berupa materi maupun non materi, seperti pujian, 
karena tidak semua manusia dalam bekerja hanya sekedar memnuhi kebutuhan hidup 

secara mendasar akan tetapi masih ada beberapa manusia membutuhkan aktualisasi. Untuk 
memenuhi kebutuhan setiap manusia atau pengikut maka unsur pimpinan dapat 
menerapkan gaya kepemimpinan transaksional maupun transformasional. Gaya 

kepemimpinan transaksional merupakan gaya kepemimpinan yang dapat meningkatkan 
semangat kerja pengikut melalui transaksi/imbalan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh 
Burns (dalam Khaerul Umam, 2010:293), bahwa gaya kepemimpinan transaksional 

merupakan hubungan antara pimpinan dan bawahan yang didasarkan pada serangkaian 
aktivitas tawar menawar antar keduanya. Adapun karakteristik kepemimpinan transaksional 
menurut Burns adalah contingent reward dapat berupa penghargaan dari pimpinan karena 
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tugas telah dilaksanakan, yaitu berupa bonus atau bertambahnya penghasilan atau fasilitas. 
Hal ini dimaksudkan oleh Burns bahwa penghargaan yang diberikan pada bawahan baik 
berupa pujian atas upaya-upayanya maupun jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh 

bawahan kemudian pimpinan memberi arahan kearah pencapaian tujuan. Sedangkan gaya 
kepemimpinan transformasional merupakan suatu gaya kepemimpinan yang dapat memberi 

motivasi para bawahan dengan membuat mereka lebih sadar akan pentingnya hasil suatu 
pekerjaan, mendorong mereka lebih mementingkan kepentingan organisasi dari pada 
kepentingan diri sendiri, dan mengaktifkan kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi. Kedua 

gaya kepemimpinan tersebut dapat dimanfaatkan kedua-duanya tergantung situasi dari 
pada pengikut. Burns mengatakan bahwa jika pengikut memiliki kebutuhan yang rendah 
maka pemimpin menerapkan kepemimpinan transaksional, sedangkan pengikut yang 

membutuhkan aktualisasi diri maka pimpinan sebaiknya menerapkan gaya kepemimpinan 
transformasional. Mengimplementasikan Peran kepemimpinan sebagai agen perubahan. 
Untuk menjadi agen perubahan merupakan suatu lanjutan dari pemimpin sebagai penentu 

arah, karena arahan yang diberikan pada pengikut bersumber dari visi, karena visi 
merupakan komoditi dari para pemimpin (Werren Bennis & But Nanus, 2006:19). Wahyu 
Suprapti (2000:35) mengatakan bahwa perubahan adalah kebutuhan setiap organisasi, baik 

organisasi birokrasi pemerintahan maupun organisasi swasta, Hal ini sejalan dengan dengan 
visi dan misi masing-masing organisasi serta dinamika perubahan perkembangan ilmu dan 
tekhnologi. Untuk mengikuti dinamika perubahan tersebut, maka semua unsur pimpinan 

sedapat mungkin menggalang kerjasama atau mengupayakan agar orang-orang bersedia 
untuk bekerja dalam satu kata dan semangat kebersamaan, karena kedua aspek tersebut 
merupakan tugas utama dari seorang pemimpin untuk mencapai visi yang telah ditentukan. 

Pemimpin yang mau menerima perubahan dapat dikategorikan pemimpin transfomasional 
atau visioner, karena kedua pemimpin tersebut yang melakukan aktivitas selalu mengacu 

pada visi organisasi.  

Implementasi peran kepemimpinan sebagai juru bicara. Untuk menjadi juru bicara 
atau pembicara maka seorang pemimpin sedapat mungkin memeiliki kelebihan atau 

profesional dalam bidangnya agar dapat menjadi negosiator dengan pihak luar. Untuk men 
jadi pembicara yang efektif harus membangun jejaringa dengan dunia luar, agar 
memperoleh informasi, dikungan, ide dari sumberdaya yang bermanfaat bagi perkembangan 

organisasi. Implementasi peran kepemimpinan sebagai pelatih. Untuk menjadi pelatih bagi 
pengembangan organisasi, maka unsur pimpinan harus memiliki kemampuan membina, 
memberdayakan setiap pengikut sesuai dengan job yang telah ditentukan kemudian 

mengarahkannya kearah pencapaian visi yang telah dirumuskan. Kemudian pemimpin 
tersebut mampu menjadikan visi sebagai realita. Keempat peran tersebut dapat memberi 
kontribusi terhadap organisasi jika peran kepemimpinan dapat berjalan sebagaimana yang 

diharapkan oleh Werren Bennis & Burt Nanus. Untuk menerapkannya unsur pimpinan dapat 
menyesuaikan dengan gaya kepemimpinan. Kepemimpinan transformasional dapat 
memberikan pengaruh positif terhadap pegawai, pemimpin, dan organisasi, dalam era 

globalisasi seperti sekarang ini yang membutuhkan lingkungan kerja sama dari seluruh 
komponen organisasi untuk memecahkan masalah strategis. dan kepatuhan. Pada dasarnya 

dapat dikatakan bahwa kepemimpinan transformasional sebagai suatu proses menginspirasi 
perubahan dan memberdayakan bawahan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, untuk 
meningkatkan kemampuan mereka miliki dan untuk meningkatkan kualitas proses-proses 

keorganisasian, Kesemua itu dimungkinkan berproses sebab para bawahan menerima 
tanggungjawab dan mempertanggungjawabkannya untuk dirinya sendiri dan proses-proses 
untuk tugas-tugas yang telah ditetapkan. 

Tipe-tipe kepemimpinan pendidikan  

1. Tipe otoriter Tipe ini lebih menekan pada seorang pemimpin, dimana seorang pemimpin 
dapat bersikap atau bertidak otoriter atau diktator terhadap kelompoknya atau 

pengikutpengikutnya. Jika tipe ini dijalankan secara berlebihan dapat menimbulkan sikap 
apatis dan menghidupkan suasana oposisi.  
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2. Tipe “Laissez-faire” Tipe ini berkebaliakan dengan tipe pertama, tipe ini lebih 
menekankan pada anggota kelompok sebab pada tipe ini pemimpin membiarkan para 
anggota bersikap semaunya, sehingga keberhasilan lebih terlihat dari anggota yang 

berdedikasi dengan serius dalam kelompok.  

3. Tipe Demokratis Tipe ini memiliki pemimpin ditengah para anggota, maksudnya dalam 

menjalankan tugas seorang pemimpin saling bekerja sama dan mendengarkan juga 
pendapat dari anggota sehingga keputusan diambil secara bermusyawarah bersama.  

4. Tipe Pseudo-demokratis Tipe ini terlihat seperti tipe demokrasi namun sebenarnya 

berjalan secara otoriter. Tipe ini dalam mengambil suatu keputusan dilakukan secara 
musyawarah namun keputusan akhir tetap dipegang oleh pemimpin dengan 
mengendalikan situasi yang ada. (Rohmat, 2006) 

Pengertian 18 nilai nilai karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah 
sebagai berikut: 1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 
agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. 2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 
dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 
pekerjaan. 3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 4. Disiplin 
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 
peraturan. 5. Kerja Keras Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 
menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 7. Mandiri Sikap dan 
perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 8. 

Demokratis Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban 
dirinya dan orang lain. 9. Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan 
didengar. 10. Semangat Kebangsaan Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

11. Cinta Tanah Air Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 12. 
Menghargai Prestasi Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan 
orang lain. 13. Bersahabat/Komunikatif Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 
untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 14. Cinta Damai Sikap dan tindakan yang 
mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 
mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 15. Gemar Membaca Kebiasaan 

menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi 
dirinya. 16. Peduli Lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 
kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 17. Peduli Sosial Sikap dan tindakan 
yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 
kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan 
(alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

Keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin pendidikan  

1. Keterampilan dalam memimpin Seorang pemimpin harus harus memiliki keterampilan 
dalam memimpin, keterampilan disini diartikan sebagai cara pemimpin dalam memimpin 

yaitu dengan tau bagaimana menyusun rencana awal dengan kelompok, bagaimana 
menciptakan lingkungan yang nyaman, cara mengorganisasikan kelompok dalam bekerja, 
membantu kelompok tentang permasalahan pekerjaan, mengambil keputusan bersama 

hingga bertanggung jawab atas kelompok. Dalam memperoleh keterampilan seorang 
pemimpin harus memiliki pengalamn yang banyak, maka seorang pemimpin ialah 
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memiliki sikap yang baik, pandai bersosialisasi dan paham terhadap hal-hal yang akan 
dipimpin.  

2. Keterampilan dalam hubungan insani Hubungan merupakan interaksi seseorang 

denan orang lain atau kelompok. Hubungan dibagi atas dua yaitu hungan formal dan 
pribadi. Hubungan formal terjadi karena pekerjaan atau hal resmi lainya, namun pribadi 

sebaliknya tidak didasrkan atas pekerjaan atau hal resmi lainya. Pada kepemimpinan 
hubungan yang diperlukan ialah rasa menghargai, baik itu anggota kepada pemimpin 
maupun sebaliknya.  

3. Keterampilan dalam proses kelompok Dalam kepemimpinan, seorang pemimpin 
harus menjadi penengah untuk anggota. Pemimpin yang baik mampu mengembangkan 
dan mengatur anggota sehingga keterampilan dan potensi anggota terlihat. Dalam 

mewujudkannya diperlukan hubungan yang baik serta tanggung jawab seorang 
pemimpin.  

4. Keterampilan dalam administrasi personil Keterampilan lain yang sangat diepelukan 

yaitu administrasi. Dalam menjalakan kepemimpinan kegiatan administrasi personil harus 
berjalan dengan baik. Sehingga dalam administrasi ini dapat menemukan anggota yang 
sesuai dalam berkerja sesuai pedoman yang ada seperti “the right man in the right 

place”.  

5. Keterampilan dalam menilai Proses kepemimpinan lain yang terpenting ialah evaluasi 
atau penilaian. Proses ini dapat mengukur sejauh mana proses dapat dan sampai mana 

dilaksanakan. Penilaian ini berfungsi sebagai pedoman dalam bertidak sehingga dapat 
mencapai tujuan denga melihat hasil penilaian dan memperbaiki jika ada suatu 
kesalahan.  

Kazt mengemukakan tiga keterampilan/skill yang harus dikuasai oleh seorang 
pemimpin, ialah human telation skill, techinal skill, dan conceptual skill. Seberapa jauh ketiga 

keterampilan itu harus dipunyai pemimpin sesuai dengan kedudukannya.  

• Human relation skill Keterampilan yang harus dimiliki ialah kemapuan untuk 

bersosialisan atau berhubungan dengan para anggota. Dalam menjalankan tugas 
seorang pemimpin harus mampu membuat anggota merasa aman dalam berhubungan 

dan bekerja. Dengan kemampuan bersosialisasi ini dapat menciptakan lingkungan yang 
produktif untuk bekerja tanpa tekanan sehingga tercapainya tujuan lebih mudah.  

• Technical skill Kerterampilan dalam menjalan perkejaan berdasarkan kepandai atau ilmu 

seorang pemimpin sangat diperlika. Kemampuan dimana sorang pemimpin menjalankan 
pekerjaan seuai sumber-sumber yang jelas dan juga penyelesaikan yang telah terpola.  

• Conceptual skill Keterampilan yang dapat merumuskan kosep dengan matang, tidak 

melaksanakan kepemimpinan dengan ego sendiri atau lebih mau bekerjasama. 
Kterampilan inilah yang sangat dibutuhkan. (Hidayati, 2015) 
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