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1. PENGANTAR 

 

Para ilmuwan yang menekuni masalah-masalah kepemimpinan telah 

melakukan banyak penelitian tentang berbagai segi kepemimpinan. Berbagai 

hasil penelitian tersebut telah memungkinkan masyarakat modern memiliki 
banyak acuan ilmiah yang secara teoritikal memberikan gambaran tentang 

betapa pentingnya kepemimpinan yang efektif dalam kehidupan organisasional, 

baik dibidang kenegaraan, di bidang keniagaan, di bidang politik, bahkan juga 
di bidang keagamaan dan di bidang organisasi-organisasi sosial yang sifatnya 

nirlaba. 

Pendeknya gambaran tentang esensialia kepemimpinan untuk semua 

jenis organisasi terlepas dari tujuannya, bentuknya, sifatnya dan besar 
kecilnya. Pemahaman tentang esensialia kepemimpinan semakin diperkaya 

lagi oleh pengalaman banyak orang yang dalam perjalanan hidupnya 

diberi atau memperoleh kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan 
pimpinan, baik pada tingkat rendah, tingkat menengah maupun tingkat 

puncak. Namun perlu segera ditegaskan bahwa akumulasi 

pengetahuan teoritikal dan empiris tersebut bukanlah berarti bahwa 
pengetahuan masyarakat modern tentang hakikat berbagai aspek 

kepemimpinan telah mencapai titik jenuh. 

 
TIPOLOGI KEPEMIMPINAN 

Sebagai titik tolak dalam pembahasan tipologi kepemimpinan yang 

secara luas dikenal dewasa ini, kiranya relevan untuk menekankan 

bahwa salah satu tesis utama buku ini ialah bahwa gaya kepemimpinan tidak 
bersifat “fixed” artinya, seseorang  yang  menduduki jabatan pimpinan 

mempunyai kapasitas untuk “membaca” situasi yang di hadapinya secara tepat 

dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar sesuai dengan tuntutan situasi 
meskipun itu mungkin hanya  bersifat  sementara.  Meskipun belum terdapat 

kesepakatan bulat tentang tipologi kepemimpinan yang secara  luas dewasa ini 
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namum 5 tipe kepemimpinan yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, 

cukup di akui keberadaannya. 
Berikut ini 5 tipe kepemimpinan yang dikemukakan oleh (Sondang P. 

Siagian, 2010, hal, 27-45) antara lain : 

1. Tipe yang otokratik 

2. Tipe yang paternalistic 
3. Tipe yang kharismatik 

4. Tipe yang laisses faire, dan 

5. Tipe yang demokratik 
  
FUNGSI-FUNGSI KEPEMIMPINAN YANG HAKIKI 

Jika di terima pendapat yang mengatakan bahwa peranan para 
pemimpin dalam suatu organisasi sangat sentral dalam usaha pencapaian 

tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka harus 

diakui bahwa belum terdaapat kesepahaman bulat tentang kriteria efektivitas 

kepemimpinan seseorang. Akan tetapi nampaknya telah diakui secara luas 
bahwa kemampuan mengambil keputusan merupakan salah satu kriteria 

utamanya.  

Berikut fungsi-fungsi kepemimpinan yang di soroti dalam karya tulis ini 
adalah : 

1. Pemimpin selaku penentu arah yag akan ditempuh dalam usaha 

pencapaian tujuan. 
2. Pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi 

3. Pemimpin sebagai komunikator yang efektif 

4. Pemimpin sebagai mediator 

5. Peranan selaku integrator 
 

Dari pembahasan di muka terlihat bahwa efektivitas kepemimpinan 

dapat disoroti dari segi penyelenggaraan fungsi-fungsi kepemimpinan yang 
bersifat hakiki, yaitu fungsi-fungsi sebagai penentu arah yang hendak ditempuh 

melalui proses pengambilan keputusan, sebagai wakil dan juru bicara 
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organisasi dalam usaha pemeliharaan hubungan dengan pihak-pihak diluar 

organisasi, sebagai komunikator yang efektif, sebagai mediator yang rasional, 
objektif dan netral sebagai integrator. Maka pemahaman tentang factor-faktor 

yang menimbulkan efektivitas kepemimpinan seseorang dapat dilakukan 

dengan memahami teori kepemimpinan.(Sondang P. Siagian, 2010, hal, 46-72) 

 
ANALISIS KEPEMIMPINAN BEDASARKAN CIRI 

Para teoritisi mendalami berbagai aspek, masalah dan pendekatan-

 pendekatan 
tentang kepemimpinan yang efektif pada umumnya telah disepakati bahwa 

salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan menganalisis 

kepemimpinan berdasarkan cirri-ciri ideal yang menjadi idaman setiap orang 
yangmenduduki jabatan pimpinan. Teori tentang analisis  kepemimpinan 

berdasarkan ciri yang di dalam bahasa inggris dikenal dengan “traits theory” 

member petunjuk bahwa ciri-ciri ideal tersebut adalah : 

1. Pengetahuan umum yang luas 
2. Kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang 

3. Sifat inkuisitif 

4. Kemampuan analitik 
5. Daya ingat yang kuat 

6. Kapasitas integrative 

7. Keterampilan mendidik 
8. Keterampilan berkomunikasi secara efektif 

9. Rasionalitas 

10. Objektifitas 

11. Pragmatisme 
12. Kemampuan menentukan skala prioritas. 

 

Dari sekian cirri-ciri kepemimpinan yang ideal, segera tampak bahwa 
tidak seorangpun yang serta-merta memiliki semua cirri tersebut, yang jelas 

keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung pada sampai sejauh mana 
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yang berhasil memiliki ciri-ciri ideal tersebut. (Sondang P. Siagian, 2010, hal, 

74-116) 
 

Dengan melihat garis besar dari rangkuman di atas maka seorang 

pemimpin harus menentukan sikap, memilih sistem nilai dan gaya 

kepemimpinan. Dan juga tingkat kepemimpinan seseorang akan semakin tinggi 
apabila pemimpin tersebut: 

1. Memiliki daya pikat karena pengetahuan,  ketrampilan, sikap dan 

tindak tanduknya. 
2. Tergolong sebagai pemimpin yang pada dasarnya demokratik 

tetapi sekaligus mampu  melakukan penyesuaian tertentu 

tergantung situasi yang di hadapinya, 
3. Menyadari benar makna dan hakikat keberadaannya dalam 

organisasi yangtercermin pada kemampuanya menyelenggarakan 

berbagai fungsi kepemimpinan yang harus diselenggarakannya. 

4. Dalam hubungan atasan dan bawahan menseimbangkan stuktur 
tugas yang harus di lakukan oleh para bawahannya dengan 

perhatian yang wajar pada kepentingan dan kebutuhan 

bawahannya. 
5. Menerima kenyataan bahwa setiap bawahan seperti juga diri 

sendiri 

6. Mampu menggabungkan bakat, pengetahuan teoritikal dan 
kesempatan memimpin dengan terus berusaha memiliki 

sebanyak mungkin cirri-ciri kepemimpinan yang ideal 

7. Dengan tetap menggunakan paradigma yang holistic dan 

integralistik, mampu menentukan skala prioritas organisasi sesuai 
dengan sifat, bentuk dan jenis tujuan dan berbagai sasaran yang 

ingin dicapai, 

8. Memperhitungkan situasi lingkungan yang berpengaruh, baik 
secara positif maupun secara negatif, terhadap organisasi, 
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9. Memanfaatkan perkembangan yang terjadi dibidang ilmu 

pengetahuan danteknologi tanpa beranjak dari orientasi manusia 
sebagai unsur terpenting dalam organisasi, 

10. Menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan diri 

sendiri seperti tercermin dalam santunnya ucapan dan perbuatan. 

 
Kesemuanya itu berarti bahwa tidak ada kunci ajaib yang dapat 

digunakan dalam menjamin keberhasilan kepemimpinanya, maka titik tolak 

yang paling tepat adalah dengan menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan 
martabat para bawahannya. 

 
Prof. Dr. Sondang P Siagian, M.P.A., 2010. Teori dan Praktek Kepemimpinan, 

Penerbit  : Rineka CIpta, 192 Halaman, VII Bab. 
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2. MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MANAJER 

 
DEFINISI MANAJEMEN 

Manajemen adalah proses penggunaan sumber daya organisasi dengan 

menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secaraefisien dan 
efektif. (Wibowo, 2008:2). Manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan 

organisais lewat usaha orang-orang lain. (Mifta, 2007:8). Manajemen pada 

dasarnya merupakan suatu seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu 

yang terkait dalam pencapaian tujuan. (Erniedkk, 2005:6). 
Definisi manajemen berdasarkan ketiga pendapat di atas bahwa 

manajemen adalah suatu kegiatan usaha kearah pencapaian tujuan tertentu 

dengan melalui kerja sama orang lain serta dengan pemanfaatan sumber-
sumber lain yang tersedia untuk itu antara lain orang, uang, materi, peralatan 

atau mesin, metode kerja dan pemasaran. 

 
DEFINISI KEPEMIMPINAN  

Kepemimpinan menyangkut sebuah proses mempengaruhi sosial 

dengan pengaruh yang disengaja digunakan oleh seseorang terhadap orang 

lain untuk menstruktur kegiatan-kegiatan dan hubungan-hubungan dalam 
sebuah kelompok atau organisasi. (Gary Yulk, 1998:815) 

Kepemimpinan adalah keterampilan dan kemampuan seseorang 

mempengaruhi perilaku orang lain, baik yang kedudukannya lebih tinggi, 
setingkat maupun yang lebih rendah dari padanya, dalam berpikir dan 

bertindak agar perilaku yang semula mungkin individualistik dan egosentrik 

berubah menjadi perilaku organizasional (Siagian, 1982:12) 
Definisi kepemimpinan berdasarkan kedua pendapat di atas bahwa 

kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan menggerakkan orang lain 

dengan sengaja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
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DEFINISI MANAJER 
Manajer adalah seorang yang terdiri dari keseluruhan fungsi beserta 

tugas yang meliputi sebuah system penyusunan perusahaan, pembiayaan, 

penyelidikan seluruh peralatan disebuah perusahaan penetapan garis -garis 

besar serta penyusunan kerangka organisasi hingga pada pemilihan para 

pejabat teras didalamnya (Kimball and Kimball 1951) 
Manajer merupakan seorang yang melakukan atau merangkai segala 

perencanaan, proses pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan usaha-

usaha dari para anggota organisasi serta penggunaan sumber-sumber daya 
organisasi lain guna mencapai tujuan organisasi yang sudah lama ditetapkan 

(James A.F Stoner). 

Dr SP. Siagian mendefenisikan bahwa manajer adalah orang yang 
memiliki sebuah kemampuan maupun ketrampilan guna memperoleh suatu 

hasil dalam upaya untuk mencapai tujuan melalui tindakan kerja orang lain. 

Defenisi manajer berdasarkan ketiga pendapat diatas bahwa manajer 

adalah orang yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 
pengawasan serta penyusunan kerangka organisasi guna mencapai tujuan 

yang telah dibuat sebelumnya. 

 
PERBEDAAN PEMIMPIN DENGAN MANAJER 

P E M I M P I N 

• Mampu membangun pengaruh terhadap anggota tim.  
• Mampu menggerakkan anggota tim melakukan segala sesuatu 

yang diperintahkan oleh sang pemimpin guna mencapai tujuan 

organisasi atau korporasi. 

• All leaders are not managers. 
M A N A J E R 

• Orang yang melaksanakan proses manajemen. 

• Orang yang terus menerus mencari masalah, maksudnya selalu 
mengadakan perbaikan-perbaikan untuk mencapai hasil yang 

lebih baik 
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• All managers are leader. 

 
KEPEMIMPINAN EFEKTIF 

• Keterbukaan terhadap bawahan tanpa melupakan adanya hirarki yang 

berlaku dalam organisasi. 

• Memandang pekerja orang lain sama baiknya dengan pekerjaannya. 
• Memberikan moral yang tinggi disertai contoh moral yang baik. 

• Tidak memeras bawahan, tetapi bawahan tetap bekerja keras dengan 

sadar dan sukarela. 
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3. TEORI KEPEMIMPINAN 

 

Teori-teori dalam studi Kepemimpinan 

1. Teori Great Man dan Teori Big Bang 

Teori Great Man  
 Kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seseorang lahir 

 Bennis & Nanus (1990) menjelaskan bhw teori ini berasumsi pemimpin 

dilahirkan bukan diciptakan 
 Kekuasaan berada pd sejumlah org tertentu, yang melalui proses 

pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan 

memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin 

 “Asal Raja Menjadi Raja” 
Teori Big Bang 

• Suatu peristiwa besar menciptakan seseorang menjadi pemimpin 

• Mengintegrasikan antara situasi dan pengikut 
• Situasi mrpk peristiwa besar seperti revolusi, kekacauan/kerusuhan, 

pemberontakan, reformasi dll 

• Pengikut adalah orang yang menokohkan seseorang dan bersedia patuh 
dan taat 

 

2. Teori Sifat (Karakteristik) Kepribadian 

Trait Theories 
• Seseorg dpt menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang dibutuhkan 

oleh seorang pemimpin 

• Titik tolak teori : keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat 
kepribadian baik secara fisik maupun psikologis 

• Keefektifan pemimpin ditentukan oleh sifat, perangai atau ciri 

kepribadian  yang bukan saja bersumber dari bakat, tapi dari 
pengalaman dan hasil belajar 
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Karakteristik kepribadian, Cheser 

• Sifat-sifat Pribadi : Fisik, kecakapan (skill), teknologi, daya tanggap 
(perpection), pengetahuan (knowledge), daya ingat (memory), imajinasi 

(imagination) 

• Sifat-sifat pribadi yang merupakan watak yang lebih subyektif,yakni 

keunggulan seorang pemimpin dalam keyakinan, ketekunan, daya 
tahan, keberanian dll 

 

 
 

Karakteristik kepribadian, Davis,  

Ada 4 sifat umum yang efektif 
• Kecerdasan 

• Kedewasaan dan keluasan pandangan sosial 

• Motivasi diri dan dorongan 

• Sikap-sikap hubungan sosial 
 

 

Karakteristik kepribadian, Collons dalam A Dale Tempe (1993) 
Sifat yg harus dimiliki pemimpin agar dapat mengefektifkan organisasi 

adalah 

• Kelancaran berbicara 
• Kemampuan memecahkan masalah 

• Pandangan ke dalam masalah kelompok (organisasi) 

• Keluwesan 

• Kecerdasan 
• Kesediaan menerima tanggung jawab 

• Keterampilan sosial 

• Kesadaran akan diri sendiri dan lingkungannya 
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Karakteristik kepribadian, Yulk dalam Hersey dan Blanchard (1998) 

Karakteristik pemimpin sukses terdiri dari : 
• Cerdas 

• Terampil secara konseptual 

• Kreatif 

• Diplomatis dan taktis  
• Lancar berbicara 

• Memiliki pengetahuan ttg tugas kelompok  

• Persuasive 
• Memiliki keterampilan sosial 

Sedangkan Robins (1996) mengatakan bhw teori ini adalah teori yang 

mencari ciri-ciri kepribadian sosial, fisik atau intelektual yang membedakan 
pemimpin dan yang bukan pemimpin 

 

Karakteristik kepribadian, Bennis dalam Hersey dan Blanchard (1998) 
• Management of Attention 
(kemampuan mengkomunikasikan tujuan atau arah yg dpt menarik 

perhatian anggota) 

• Management of Meaning 
(kemampuan menciptakan dan mengkomunikasikan makna tujuan secara 

jelas) 

• Management of Trust 
(kemampuan untuk dipercaya dan konsisten) 

• Management of Self 

(kemampuan mengendalikan diri dalam batas kekuatan dan kelemahan) 

 
 

 

Ringkasan dari Sifat 
• Intelegensi (kecerdasan) 

• Kematangan dan keluasan pandangan sosial 
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• Memiliki motivasi dan keinginan berprestasi 

• Memiliki hubungan manusiawi 
Kelemahan Teori Sifat 
• Tidak selalu ada relevansi antara sifat-sifat yang dianggap unggul 

dengan efektivitas kepemimpinan 

• Situasi dan kondisi tertentu yang ternyata memerlukan sifat tertentu pula 
berbeda dari yang lain 

 

 
 

3. Teori Perilaku (Behavior Theories) 

 Keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung pada perilakunya 
dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan 

 Gaya atau perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan 

pengambilan keputusan, cara memerintah (instruksi), cara memberikan 

tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan, cara 
membimbing dan mengarahkan, cara menegakkan disiplin, cara 

memimpin rapat, cara menegur dan memberikan sanksi 

Beberapa Teori Perilaku 
 Teori X dan Y 

 Studi Kepemimpinan Universitas IOWA 

 Studi Kepemimpinan Universitas OHIO 
 Studi Kepemimpinan Universitas Michigan 

 Managerial Grid 

 Empat Sistem Manajemen Likert 

 
 

4. Teori Kontingensi atau Teori Situasional 

 Resistensi atas teori kepemimpinan sebelumnya yang memberlakukan 
asas-asas umum untuk semua situasi 
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 Teori ini berpendapat bhw tidak ada satu jalan (kepemimpinan) terbaik 

untuk mengelola dan mengurus satu organisasi 
 

Filosofi Teori  
Contingency Approach 

 Respon atau reaksi yang timbul berfokus pada pendapat bahwa dalam 
menghadapi situasi yang berbeda diperlukan perilaku atau gaya 

kepemimpinan yang berbeda  

Situational Approach 
 Perilaku atau gaya kepemimpinan harus sesuai dengan situasi yang 

dihadapi oleh seorang pemimpin 

  
Model Kepemimpinan Kontingensi atau Situasional 

• Model Kepemimpinan Situasional dari Fiedler 

• Model Kepemimpinan Situasional Tiga Dimensi dari Reddin 

• Model Kepemimpinan Situasional dari Tannenbaum dan Schmidt 
• Model Kepemimpinan Situasional dari Hersey dan Blanchard 
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4. KONSEP KEPEMIMPINAN 

 

Pengertian Kepemimpinan 

Swansburg (1995),  menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu 

proses yang mempengaruhi aktifitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam 

usahanya mencapai penetapan dan pencapaian tujuan 

Menurut George Terry (1986), Kepemimpinan adalah kegiatan untuk 

mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan suka rela untuk mencapai 

tujuan kelompok 

Kepimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dlm 

mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya 

sesuai dg kemampuan (Sullivan & Decker, 1989) 

 

Kepemimpinan  

menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar 

sutu organisasi, seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan member 

inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. 

Manajemen  

pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber yang ada melalui 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam 

pencapaian tujuan 

 

Gaya Kepemimpinan 
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Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai 

suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut 

kemampuannya dalam memimpin 

Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk 

tertentu. 

 

Macam Gaya Kepemimpinan 

 Gaya Kepemimpinan Demokratis  

– orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek 

– usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada 

dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan 

– mengambil keputusan sangat mementingkan diskusi dan 

musyawarah 

– berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork  

 Gaya Kepemimpinan Otoriter 

– menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok 

kecil  

– Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal 

– Kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, 

perintah, dan bahkan kehendak pimpinan 

 Gaya Kepemimpinan Bebas   

– kebalikan dari tipe atau gaya kepemimpinan otoriter 
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– cenderung didominasi oleh perilaku kepemimpinan kompromi 

(compromiser) dan perilaku kepemimpinan pembelot (deserter) 

– Pemimpin berkedudukan sebagai symbol  

– Pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada 

bawahannya dan keputusan lebih banyak dibuat oleh para 

bawahan 

 Gaya Kepemimpinan Partisipatif 

– Merupakan gabungan antara otokratik dan demokratik 

– Pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan 

mengusulkan tindakannya 

– Staf diminta saran dan kritiknya serta mempertimbangkan respon 

staf terhadap usulnya 

– Keputusan akhir oleh kelompok 

 Gaya Kepemimpinan Bebas tindak 

– Merupakan pimpinan offisial 

– Pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan 

– Karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, 

supervisi dan koordinasi  

– Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan 

– Kebijaksanaan lebih banyak dibuat oleh para bawahan 

– Karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya 

sendiri 
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– Pimpinan hanya sebagai sumber informasi dan pengendalian 

minimal 

– Pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh 

bawahannya 

– Prakarsa selalu datang dari bawahan 

– Hampir tiada pengarahan dari pimpinan 

– Tanggungjawab keberhasilan organisasi dipikul oleh orang 

perorang. 

 

 Gillies (1994) menyimpulkan  bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang 

jelek dan tidak ada kepemimpinan yang selalu tepat untuk semua situasi 

 

Teori munculnya kepemimpinan 

 Teori Genetis (Keturunan).  

– “Leader are born and nor made” bahwa pemimpin itu dilahirkan 

(bakat lahir bukannya dibuat).  

– Dalam keadaan yang bagaimanapun seseorang ditempatkan 

karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin 

– Disebutkan pula bahwa gen sifat kepemimpinan diturunkan oleh 

orang tuanya yang juga seorang pemimpin. 

 Teori Sosial.  

– “Leader are made and not born”  

– pemimpin itu dibuat atau dididik bukannya lahir secara kodrati.  
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– Para penganut teori ini mengetengahkan pendapat yang 

mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila 

diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. 

 Teori Ekologis 

– seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik 

apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan.  

– Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang 

teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk 

dikembangkan lebih lanjut. 

 

Kompetensi Kepemimpinan 

Kemampuan yang dimiliki seseorang yang nampak pada sikapnya yang sesuai 

dengan kebutuhan kerja dalam parameter lingkungan organisasi dan 

memberikan hasil yang diinginkan 

Kouzes dan Posner (1995) ada 5 (lima) praktek mendasar pemimpin yang 

memiliki kualitas kepemimpinan unggul, yaitu;  

1) pemimpin yang menantang proses,  

2) memberikan inspirasi wawasan bersama,  

3) memungkinkan orang lain dapat bertindak dan berpartisipasi,  

4) mampu menjadi penunjuk jalan, dan  

5) memotivasi bawahan.  

Burwash (1996) menyatakan bahwa beberapa kriteria kualitas kepemimpinan 

manajer yang baik antara lain:  
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– memiliki komitmen organisasional yang kuat,  

– visionary,  

– disiplin diri yang tinggi,  

– tidak melakukan kesalahan yang sama,  

– antusias,  

– berwawasan luas,  

– kemampuan komunikasi yang tinggi,  

– manajemen waktu, 

– mampu menangani setiap tekanan,  

– mampu sebagai pendidik atau guru bagi bawahannya,  

– empati,  

– berpikir positif,  

– memiliki dasar spiritual yang kuat,  

– dan selalu siap melayani. 

 

10 ketrampilan untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses 

1. Tentukan Visi Anda 

2. Jelaskan  Visi Anda 

3. Kenali Gaya Kepemimpinan Anda 

4. Bedakan Kepemimpinan dengan Manajemen 

5. Pelajari dan Taati Aturan 

6. Jaga Kepercayaan Kolega Anda 

7. Pahami Aturan Kekuasaan 
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8. Bertindaklah seperti Seorang Pemimpinng 

9. Kaderisasi kepemimpinan 

10. Jaga Keseimbangan Hidup Anda 

 

5 Dimensi kepercayaan 

1. Integritas: merujuk pada kejujuran dan kebenaran.  

2. Kompetensi: mencakup pengetahuan dan ketrampilan tehnis dan 

interpersonal.   

3. Konsistensi terkait dengan kehandalan, prediktabilitas dan pertimbangan 

baik seseorang dalam menangani situasi-situasi. Ketidak sesuaian 

antara kata-kata dan tindakan mengikis kepercayaan.  

4. Loyalitas adalah keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan wajah 

untuk orang lain. Kepercayaan menuntut bahwa anda dapat bergantung 

pada seseorang untuk tidak bertindak oportunis. 

5. Keterbukaan: Anda mengandalkan orang untuk memberikan ke anda 

kebenaan senyatanya. 

 

Tingkatan Manajemen (Manajemen Level) 

 Manajer lini garis-pertama (first line) 

– tingkatan manajemen paling rendah dalam suatu organisasi yang 
memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional 

 Manajer menengah (Middle Manager) 

– manajemen menengah dapat meliputi beberapa tingkatan dalam 
suatu organisasi 

 Manajer Puncak (Top Manager)  
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– terdiri dari kelompok yang relative kecil, manager puncak 
bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi 

 

Ketrampilan Managerial 

Robert L. Katz pada tahun 1970-an mengemukakan bahwa setiap manajer 
membutuhkan minimal tiga keterampilan dasar 

– Keterampilan konseptual (conceptional skill) 

– Keterampilan berhubungan dengan orang lain (humanity skill) 

– Keterampilan teknis (technical skill) 

– Keterampilan manajemen waktu 

– Keterampilan membuat keputusan 

 

 

PRINSIP  

HINDARI PEMIMPIN 

“ A I D S “   ( Aku – Iri  - Dengki – Sirik ) 

 Apakah saya bisa menerima kritikan  ? 

 Apakah saya terlalu suka mencela orang lain ? 

 Jika terjadi ketidak beresan, apakah saya menyalahkan semua orang 
kecuali saya ? 

 Apakah saya berprasangka buruk ? 

JIKA YA > 2 … ANDA BESAR KEPALA 

Bagaimana untuk mengurangi kepala yang kebesaran : 

Mintalah teman akrab anda untuk menyebut 4 hal yang tidak baik tentang anda! 
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5. KEPEMIMPINAN WIRAUSAHA 

 
Kisah Mc’Donald 

• Tahun 1937-an, masyarakat Amerika mulai gandrung dengan mobil,  

kakak beradik Dik & Mor berinovasi dengan membuka kedai khusus 
yang bisa memesan dari mobil. Bisnis  meraih sukses besar.  

• Menu andalan adalah hot-dog, gorengan (french fries), burger, roti 

sandwich, coca cola dan aneka salad. Bisnis ini meledak, bahkan antrian 

semakin panjang hingga keluar  pintu. 
• Inovasi dilakukan yaitu dengan menghapus pesanan dari  mobill, fokus 

pada walk-up customer, mengurangi daftar menu, fokus pada 

hamburger. Perubahan menjadi berita di media, dan mereka 
mendapatkan iklan gratis. 

• Tahun 1955, usaha mereka stuck, omsetnya  tetap, dan  banyak 

pendatang-pendatang baru yang meniru. Akhirnya usaha itu mengalami 
kemunduran. 

• Adalah Ray Kroc yan menuangkan semua konsep yang ada di kedua 

kepala kakak beradik itu ke dalam sebuah manual tertulis  McDonald’s 

system. Manual itu dibeli dan ia pun mendapat hak untuk memperluas 
bisnis McDonald’s dengan konsep franchise! 

• Dalam tempo 4 tahun, Ray Kroc berhasil membuka 100 cabang Mc 

Donald’s tanpa modal sama sekali. Semuanya dibiayai oleh para 
franchise. 

• Apakah yang membuat usaha Dik & Mor stagnant? 

• apa yang membuat Ray Korc berhasil? 
• Itulah kepemimpinan. Tanpa kepemimpinan, entrepreneurship akan 

terhenti, stagnant. Dengan kepemimpinan usaha akan tumbuh menjadi 

besar dan luas 

 
Tanpa Kepemimpinan, Mimpi Anda Akan Terbelenggu 
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Teori  

Kepemimpinan Awal 
• Teori kepemimpinan awal berfokus pada pemimpin (teori ciri) dan cara 

pemimpin berinteraksi dengan anggota kelompok (teori perilaku). Enam 

ciri terkait kepemimpinan  yang efektif. Dorongan, Kehendak untuk 

memimpin, Kecerdasan, Kejujuran dan Integritas, Kepercayaan Diri, 

Pengetahuan terkait pekerjaan. 
• Gaya Kepemimpinan Demokratis, Gaya Demokratis: melibatkan baw ahan, 

delegasi w ew enang, mendorong partisipasi 

• Gaya otokratis: mendiktekan metode kerja, membatasi partisipasi 

• Gaya Laissez Faire: memberikan kebebasan pada kelompok untuk membuat 

keputusan  

 

, Pendekatan Kepemimpinan Model Terkini  

• Kepemimpinan Transformasional Transaksional  

 Pemimpin transaksional: pemimpin yang membimbing  atau memotivasi 
pengikutnya menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas atau 

persyaratan tugas 

 Pemimpin transformasional: pemimpin yang memberi inspirasi untuk 
bertindak melebihi kepentingan pribadi demi organisasi 

• Kepemimpinan Kharismatis Visioner 

 Pemimpin kharismatis: 
Pemimpin yang antusias, dan percaya diri yang kepribadian dan 

tindakannya mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara 
tertentu. 

 Pemimpin visioner: 

Pemimpin yang melampaui karisma karena kemampuannya 
menciptakan dan menyatakan visi yang realistis, layak dipercaya, dan 

menarik mengenai masa depan . 

• Kepemimpinan 

 Pertama, pemimpin tim adalah penghubung dengan pihak luar,   

 Kedua, pemimpin tim adalah penyelesai masalah.  
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 Ketiga, pemimpin adalah manajer konflik. 

 Dan keempat, pemimpin tim adalah pembina. 
 

Perilaku Pemimpin Yang Efektif 
• Memberikan contoh kepada para karyawan 

• Menciptakan suatu tatanan nilai dan keyakinan bagi para karyawan dan 

dengan bergairah mengejarnya 

• Memfokuskan upaya para karyawan terhadap tujuan yang menantang 
dan terus mengarahkan mereka kepada tujuan tersebut 

• Menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai 

tujuan mereka 
• Menghargai dan mendukung para karyawan 

• Berkomunikasi dengan para karyawan 

• Menghargai keragaman para pekerja. 
• Merayakan keberhasilan para pekerja 

• Mendorong kreativitas di antara para pekerja 

• Mempertahankan selera humor 

• Menatap terus masa depan 
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6. PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA 

 
Pemimpin & Kepemimpinan Mahasiswa 

 
 Pemimpin dan kepemimpinan mahasiswa memainkan peranan penting 

dalam gerakan pembaharuan negara, di tengah gerakan pembangunan, 
bahkan juga pada masa-masa pemberon-takan dan revolusi 

 
Misi Perguruan Tinggi  Mendidik Pemuda Agar Dapat: 

1) menguasai informasi, ilmu pengetahuan, dan teknik-teknik mutakhir 

yang diperlukan untuk dunia industri dan lapang-an hidup sehari-hari; 

2) berjiwa penuh pengabdian pada sesama hidup, dan 
3) memiliki rasa tanggung jawab sosial yang besar terhadap hari depan 

bangsa dan negara. 

 
Kepemimpinan Mahasiswa Sangat Ditentukan : 

1) Faktor keturunan,  

2) Faktor usia, 

3) Jenis pendidikan, 
4) Lingkungan sosial atau masyarakat sekitar, tempat hidup/ tinggal para 

mahasiswa; dan masyarakat yang diminati serta diperjuangkan 

kebutuhan-kebutuhannya 
 
Tujuan Kepemimpinan Mahasiswa : 

1) Mempercepat proses pendewasaan, supaya mampu man-diri dan 

bertanggung jawab. 
2) Menunjang proses belajar; menumbuhkan motivasi belajar yang kuat, 

tekad untuk berprestasi secara ilmiah, ambisi untuk maju, serta 

partisipasi sosial-politik yang sehat.  
3) Belajar bekerja dan belajar memimpin organisasi secara serius dan 

sistematis. 
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4) Arena untuk mengadakan latihan-latihan mental; misalnya berani 

berdiskusi serta mengemukakan ide-ide sendiri yang otentik dan 
cemerlang. Melatih sikap terbuka, dan tahan menerima kritik yang 

membangun. Bersikap obyektif dan kritis, belajar bersikap demokratis, 

pengembangan nalar, dan lain-lain. 

5) Belajar menjalin komunikasi yang baik, belajar berorganisasi untuk 
menjadi "manajer" atau "pemimpin" yang baik Mengenali adat sopan-

santun atau etiket yang sangat diper-lukan dalam lingkungan pergaulan 

yang beradab dan di kampus 
6) Belajar memahami gejolak-gejolak dan masalah-masalah sosial yang 

aktual dan melanda masyarakat (ada proses konsientisasi); belajar 

menemukan altematif-altematif pemecahannya.  
7) Mengamalkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi 

untuk menolong Masyarakat Kecil dan Lemah. 

8) Melakukan kegiatan-kegiatan rekreatif dan kreatif di bidang seni, drama, 

film, pertandingan olahraga, dan lain-lain. 
 

TIPE PEMIMPIN MAHASISWA 

1) Pembagian menurut sifat kepemimpinannya, ialah: otoriter atau otoritatif, 
yang demokratis, dan laissezfaire. 

2) Pembagian menurut "status" atau kedudukan: solider atau berdasarkan 

prinsip pilihan dan solidaritas kelompok, yang resmi, dan pemimpin 
konsultan (Mar'at, 1985). 

3) Pembagian menurut bidang interestnya: murni ilmiah, sosial-politik, dan 

rekreatif. 

 
(1).Pemimpin Mahasiswa yang Otoriter 

Sifatnya: keras tidak boleh disanggah, dan mengharuskan. 

Kekuasaannya berlangsung lewat kekuatan dan penekanan lmpressi 
kepada anggotanya. Komunikasi berlangsung satu arah, yaitu dengan 

perintah dan komando. Pemimpin tidak menghendaki kritik dan usul-
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usul. Kekuatan pemimpin itu terletak pada: kemauan yang keras, ide-ide 

dan rencana sendiri yang di-anggap cukup berhasil; kerahasiaan, dan 
disiplin kerja yang keras. 

(2).Pemimpin Mahasiswa yang Demokratis 

Mendasarkan interaksinya pada: kerja sama, kebebasan yang teratur, 

pemberian kesempatan kepada scmua anggota organisasi untuk berpar-
tisipasi secara aktif, dan menyumbangkan ide-ide yang konstruk-tif. 

Semua keputusan direncanakan dan ditentukan bersama. Ada suasana 

yang cukup terbuka, dan komunikasi dua arah. 
Yang di-utamakan ialah pencapaian tujuan kelompok (sasaran kolektif) 

dan kepuasan kerja bagi setiap anggota; karena itu setiap individu diberi 

kesempatan 
(3).Pemimpin Mahasiswa yang Laissez faire 

Membiarkan semua orang bertingkah laku semau sendiri; sedang 

pemimpin tidak memberikan perintah, pengarahan atau bimbingan 

organi-satoris. Dia tidak pernah berani mengambil keputusan; dan 
organisasi mirip "ular tanpa kepala".  

Masing-masing individu ingin bebas, dan tidak mau dipimpin. Tim kerja, 

praktis tidak ada. Kegiatannya tidak teratur, motivasi berjuang tipis 
sekali. Per-saingan dan konflik sering dibiarkan berlarut-larut. Dan 

semua orang dibiarkan berbuat menurut selera masing-masing, "semau 

gue". 
(4).Pemimpin Solidaritas 

Bersikap solider (kompak, setia kawan) dan mencoba 

mengidentifikasikan diri dengan semangat dan harapan anggota-

anggota kelompoknya.  
Dia dipilih dan di-angkat oleh anggota-anggota kelompoknya melalui 

aturan-main yang telah disetujui bersama. Yang diutamakan dalam 

organisasi ini ialah: loyalitas/kesetiaan dan kekompakan. 
(5).Pemimpin Resmi 
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Tidak langsung dipilih oleh anggota-anggota kelompok, tetapi ditunjuk 

secara resmi oleh pimpinan jurusan, fakultas atau universitas. Mereka 
direstui oleh atasan resmi (lembaga) untuk memimpin kelompoknya, 

dengan mengemban "missi-missi" khusus.  

Tujuan pokok ialah: tidak terjadi gejolak-gejolak istimewa yang bisa 

menimbulkan keresahan sosial; dan hanya melakukan kegiatan-kegiatan 
sesuai dengan pesan-pesan pimpinan lembaga 

(6).Pemimpin Konsultan 

Itu berfungsi sebagai penasehat dan pengarah, baik untuk organisasi 
sendiri, maupun organisasi dan lembaga-lembaga di luarnya. Tugasnya 

ialah: mendidik, mendorong, memberikan motivasi dan nasihat, 

mengembangkan sikap-sikap mental, menanamkan ide-ide/ideologi dan 
penge-tahuan baru. Contohnya ialah di kala para mahasiswa melakukan 

Kuliah Kerja Nyata/KKN, yang biasanya memberikan dampak-dampak 

langsung. 

(7).Pemimpin Murni Ilmiah 
Lebih mengkonsentrasikan diri pada prestasi ilmiah, kegiatan kurikuler, 

studi kelompok, eksperi-men-eksperimen, dan penelitian ilmiah. Juga 

mengadakan studi tour, karyawisata, diskusi-diskusi, menghadiri 
seminar dan kon-ferensi ilmiah. Motivasi untuk maju dan mengejar 

ketinggalan di bidang science dan teknologi sangat di prioritaskan. Maka 

kegiatan-kegiatan politik dan aktivitas sosial di tengah masyarakat luas, 
tidak atau kurang diminati 

(8).Pemimpin yang berorientasi kemasyarakatan 

(pada masalah sosial); di samping itu juga meminati masalah-masalah 

politik yang muncul di tengah masyarakat. Gejolak-gejolak politik yang 
aktual, penindasan terhadap rakyat, dan perilaku yang tidak adil, juga 

kelemahan lembaga-lembaga politik serta peme-rintah dijadikan obyek 

minat atau topik pembahasan mereka; kemudian melakukan aksi-aksi 
tertentu. 
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(9).Tipe pemimpin yang berorientasi pada rekreasi dan pola bersantai-

santai 
Anggota kelompoknya sebagian besar terdiri dari anak-anak kaum elite, 

orang-orang kaya, dan putera-putera pejabat yang tengah "naik daun" 

menduduki posisi yang basah. Karena di rumah mereka biasa dimanja, 

dibiarkan "ber-kembang" bebas, kurang dituntun oleh ayah mereka 
(yang sangat sibuk karena menduduki posisi kepemimpinan resmi yang 

tinggi), dan mendapatkan segala fasilitas berupa uang, mobil, dan kemu-

dahan lainnya. Maka pola hidupnya sifatnya juga relax, "alon-alon", 
istirahat, rekreatif, bersenang-senang; menikmati kehidupan dan 

kebebasan, serta bersantai-santai. 
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7. KEPEMIMPINAN BERKARAKTER 
 
Ketiadaan Kepemimpinan 

1. Tiadanya Visi Bersama (Pikiran / Akal) 

Tujuan tidak jelas, 

politik praktis, 
pragmatis, anarki 

2. Pecah dan Tercerai Berai (Fisik / Jasad) 

Tidak ada 
kerjasama antar 

bagian, hipokrasi, 

tercipta kelompok-kelompok 
3. Tak Berdaya (Hati / Qalbu) 

Apatis, 

meninggalkan 

tanggung jawab, 
egois, tiada gairah, 

lempar tanggung 

jawab, gelisah, 
frustasi 

4. Rendahnya Tingkat Kepercayaan (Jiwa / Ruh) 

Saling 
menjerumuskan, 

saling bertengkar, 

berkhianat, menutup 

diri, defensif 
 

Etos Jepang  

Taishen Deshimaru 
Bersikap benar  dan bertanggungjawab  

— Berani dan kesatria 
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— Murah hati, mencintai 

— Santun dan hormat 

— Tulus dan sungguh2 

— Menjaga martabat dan  

    kehormatan 

— Mengabdi dan loyal 
 

Etos Korea 

Samuel Huntington 
Kerja keras 

— Disiplin 

— Hemat 

— Gemar menabung 

— Menghargai pendidikan dan 

    pengetahuan 

 
Etos Jerman 

Max Weber 

Rasional 

— Disiplin tinggi 

— Bekerja keras 

— Orientasi sukses material 

— Tidak hedonis 

— Hemat dan bersahaja 

— Menabung 

 
Etos Indonesia 

Muchtar Lubis 

Munafik 

Tidak bertanggungjawab 

Feodal 
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Senang takhayul 

Lemah jiwa 

KKN 

 

Pemimpin PERGURUAN TINGGI yang sukses 

(1).MENENTUKAN ARAH 
(visi, masa depan) 

(IQ) 

(2).MEMILIKI KARAKTER POSITIF 
(perilaku, integritas, dipercaya, cerdas) 

(SQ) 

(3).MENGGERAKKAN DUKUNGAN INDIVIDU 
(engage others, share power) 

(EQ) 

(4).MELAHIRKAN KEMAMPUAN ORGANISASI 

(build teams, manage change) 

(PQ) 

 

The concept of Level 5 Leadership 
From Good to Great : Jim Collins 

1. Highly Capable Individual 

Makes productive contributions through talent, knowledge, skills, and 

good work habits 

2. Contributing Team Member 

Contributes individual capabilities to the achievement of group objectives 

and works effectively with others in a group setting 
3. Competent Manager 

Organizes people and resources towards the effective and efficient 

pursuit of pre-determined objectives 
4. Effective Leader 

Catalyses a commitment to and vigorous pursuit 
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of a clear and compelling vision, stimulating higher 

performance standards5. 
5. Level 5 Executive 

Builds enduring greatness through a 

paradoxical b lend of personalhumility and professional will 

 
Personal Humility 

1) Tidak mengandalkan kekuasaan saja 

2) Tidak membiarkan egonya ikut campur 
3) Rendah hati dan menghindarkan diri dari pujian keberhasilan pribadi 

4) Menghasilkan sesuatu yang luar b iasa dengan determinasi, kalem, dan 

tidak heboh 
5) Sangat berambisi tetapi demi kepentingan institusinya 

6) Berhasil menyiapkan “successors for success” 

7) DLL… 

 
Professional will 

1) Menciptakan kinerja luar b iasa 

2) Menunjukkan keteguhan hati untukmelakukan apa saja untuk 

menghasilkan sukses jangka panjang, bagaimanapun sulitnya 

3) Memiliki standar dalam membangun institusi yang hebat, tanpa 

kompromi 
4) Bercermin diri dalam mempertanggungjawabkan hasil yang buruk, tanpa 

pernah menyalahkan orang lain, faktor eksternal, atau nasib  buruk  

5) DLL… 

 
 

 

 
 

 

                                      
Abadi 
                         Dicintai 
                  Diikuti          Dipercaya 
Dikenal 
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Abadi 
 

Dicintai 
 

Diikuti 
 

Dipercaya 
 
Dikenal 
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8. PEMIMPINAN YANG SUKSES 
 
KREATIF (IQ) 

EMPATI (SQ) 

RAMAH (EQ) 

BERSEMANGAT (PQ) 
 

Kekuatan dan Keutamaan Kepemimpinan 

 
 

Bersinergi 
  Mencari alternatif lain, bukan cara saya, bukancara anda, tetapi cara 

kita 

  Memanfaatkan keleb ihan masing-masing secara bersama-sama 

 Bukan saling merusak (1+1=1/2), bukan kompromi (1+1=1 ½), bukan 

kerjasama (1+1=2), tetapisinergi 1+1 = 3 atau leb ih) 

 

Kalau kita memberikan kabaikan dan rahmat kepada sesama, maka 
kebaikan dan rahmat akan selalu bersama kita 

The father of success is courage 
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Whatever you can do or 

dream you can do, begin it! 
Boldness has power, magic, 

and genius in it. 

(Goethe) 

 
The mother 

of 
success 
is 

humility 

 
5-S sebagai fondasi kecerdasan Emosional 

Senyum 

Sapa 

Salam 
Sabar 

Syukur 

 
Humility >>>>>Rendah Hati 
Karena banyak hal di luar Kekuasaan Kita 

 
POPULAR SANGUINE 
”Let’s do it the fun way” 

Keinginan: bersenang-senang, ekspresif 

Kekuatan: pintar bicara ttg apa saja dan dimana saja, bubbling personality, 
optimis, sense of humor, pintar bercerita, menyenangkan orang lain 

Kelemahan: tidak terorganisir, malas hal-hal detil, mudah melupakan nama, 

suka melebih-lebihkan, tidak serius, mudah percaya, polos, naif 
Pemimpin: mempengaruhi, emosional, optimis, percaya diri tidak menyerah 

pada keterbatasan-keterbatasan diri 
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POWERFUL CHOLERIC 
“Let’s do it my way” 
Keinginan: mengendalikan, mengatur 

Kekuatan: bisa dengan cepat mengambil kendali, mengambil keputusan 

dengan cepat, menyimpulkan dengan cepat 

Kelemahan: sok bossy, maunya  berkuasa, otokratis, kurang sensitif, tidak 
sabaran, tidak mudah percaya, tidak mudah 

memuji atau mengakui kelebihan 

Direktur, dominan, maunya sendiri.  
 

PERFECT MELANCHOLY 
“Let’s do it the right way” 
Keinginan: taat, analitis 

Kekuatan: pintar mengatur, tujuan jangka panjang, idealistis, hati-hati, taat dan 

patuh pada aturan 

Kelemahan: mudah depresi, lambat, terlalu detil, selalu ingat pada hal-hal 
negatif, tidak mudah percaya pada orang lain, penyendiri 

Researcher, taat, rasional.  
 
POPULAR SANGUINE 
”Let’s do it the fun way” 
Keinginan: bersenang-senang, ekspresif 
Kekuatan: pintar bicara ttg apa saja dan dimana saja, bubbling personality, 

optimis, sense of humor, pintar bercerita, menyenangkan orang lain 

Kelemahan: tidak terorganisir, malas hal-hal detil, mudah melupakan nama, 

suka melebih-lebihkan, tidak serius, mudah percaya, polos, naif 
Pemimpin: mempengaruhi, emosional, optimis, percaya diri  
 

PEACEFUL PHLEGMATICS 
“Let’s do it the easy way” 
Keinginan: menghindari konflik, damai, disenangi semua orang 
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Kekuatan: seimbang, tidak berfihak, menyenangkan semua orang 

Kelemahan: kurang humoris, tidak desisif, kurang bersemangat, maunya 
santai 

Supporter, stabil, menyenangkan untuk ditemani 

 

Kelola Hati menjadi bening 
Menghilangkan penyakit hati 

Dengki 
Marah 
Dendam 
Sombong 
Takut 
Sedih 
Lemah 
Tergesa-gesa 
Bohong 
Munafik 
Kufur 
Syirik 

 
== 

 
== 

 
== 

 
== 

 
== 

 
== 

Bahagia 
Memberi 
Memaafkan 
Mencintai 
Santun 
Berani 
Gembira 
Kuat 
Sabar 
Jujur 
Istiqomah 
Syukur 
Ikhlas 

 

Cerdas Spiritual 
Hati yang Bersih 

Niat yang suci 

Keyakinan yang kuat 
Jiwa yang ikhlas 
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Walau KERJA KERAS, Hati tetap LEMBUT; tidak ikutikutan KERAS 
Nikmati Prosesnya 
Syukuri Hasilnya 

Nikmati Perputarannya 

Tetaplah Netral 

 
KETRAMPILAN KOMUNIKASI Tiga “V” 

Pahami : 

1. Visual (55%) 
2. Vocal (38%) 

3. Verbal (7%) 

 
Untuk berhasil, kita harus coba …. dan coba lagi 

Kita harus percaya pada apa yang kita kerjakan. 

Kita tidak boleh menyerah. 

Kita harus sabar. 
Kita harus tetap bersemangat. 

 

Masalah dan kesulitan memberi 
kesempatan kepada kita untuk 

menjadi lebih kuat… dan lebih 

baik… dan lebih mampu. 
  



40 
 
 

9. KEPEMIMPINAN OPERASIONAL 
 
Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur 

dalam organisasi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya yang disepakati 

bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat 

 Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan 
mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi 

ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia 

dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk 
mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, 

peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam 

Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan 
operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.  

 Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan 

menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi. 

 Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja 
antar unit dalam organisasi perguruan tinggi.  

 Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin 

kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. 
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10. KEPEMIMPINAN PUBLIK 

 
Kepemimpinan publik merupakan faktor yang mentukan keberhasilan 

pencapaian kinerja yang demokratis.  

Dengan pemimpin yang memiliki kemampuan komunikasi yang memahami 

kondisi sekelilingnya dan mampu berempati terhadap semua kelompok 
masyarakat, upaya untuk mencapai tujuan organisasi lebih memungkinkan 

untuk dicapai tanpa menghadapi penolakan dari berbagai entitas masyarakat. 

 
Menurut Haiman, 

  Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi proses 

interaksi melalui pembicaraan ataupun prilaku orang lain. 
  

Adapun Rogers mengatakan  

 Kepemimpinan adalah kemampuan bertindak dan berkomunikasi untuk 

mempengaruhi orang lain sesuai dengan jalan yang diinginkan untuk tujuan 
yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan dua pengertian tersebut, unsur-unsur penting dalam 

kepemimpinan adalah kemampuan berkomunikasi untuk mempengaruhi. 
  

Adapun publik adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan 

suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. 
 

Dewey (Wayne, Parson. 2005), diartikan sebagai unit sosial aktif, terdiri atas 

semua pihak yang terlibat yang mengenali problem bersama yang akan dicari 

solusinya secara bersama-sama. 
 

 Newson, Turk  dan Kruckeberg (2000) menyebutkan bahwa publik, dari 

kajian public relation, merupakan kelompok yang terdiri atas orang-orang yang 
saling terikat, oleh ketertarikan dan kepedulian yang sama terhadap suatu dan 

memiliki konsekuensi bagi suatu perusahaan. 
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Kepemimpinan yang dijalankan oleh Ridwan Kamil selama masa 

kepemimpinannya adalah memimpin dengan akhlak dan keteladanan. Sebagai 
seorang pemimpin, beliau menyadari bahwa tugasnya adalah membawa 

perubahan dan mengakselerasi kemajuan. Dengan demikian, para pengikutnya 

akan mendapatkan pengaruh yang baik dari pola kepemimpinan beliau. 

 Beliau memaparkan bahwa sebagai seorang pemimpin, kebijaksanaan 
dalam pengambilan keputusan sangatlah diperlukan. Menurut Kang Emil, 

kualitas kepemimpinan berada pada akumulasi dari keputusan yang diambil. 

 
 

KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL 

a. Pemimpin menyadari hubungan antara usaha dan imbalan. 
b. Kepemimpinan adalah responsif dan orientasi dasarnya adalah 

berurusan dengan masalah sekarang. 

c. Pemimpin mengandalkan bentuk-bentuk standar bujukan, hadiah, 

hukuman dan sanksi untuk mengontrol pengikut. 
d. Pemimpin memotivasi pengikutnya dengan menetapkan tujuan dan 

menjanjikan imbalan bagi kinerja yang dikehendaki. 

e. Kepemimpinan tergantung pada kekuatan pemimpin memperkuat 
bawahan untuk berhasil tawar-menawar 

 

KEPEMIMPINAN  TRANSFORMASIONAL 
a. Pemimpin membangkitkan emosi pengikut dan memotivasi mereka 

bertindak di luar kerangka dari apa yang digambarkan sebagai 

hubungan pertukaran. 

b. Kepemimpinan adalah bentuk proaktif dan harapan-harapan baru 
pengikut. 

c. Pemimpin dapat dibedakan oleh kapasitas mereka mengilhami dan 

memberikan pertimbangan individual (bentuk perhatian, dukungan, dan 
pengembangan bagi pengikut), stimulasi intelektual (upaya pemimpin 

untuk meningkatkan kesadaran terhadap permasalahan organisasional 
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dengan sudut pandang yang baru) dan pengaruh ideal (membangkitkan 

emosi dan identifikasi yang kuat terhadap visi organisasi) untuk pengikut 
 

d. Pemimpin menciptakan kesempatan belajar bagi pengikut mereka dan 

merangsang pengikutnya untuk memecahkan masalah. 

e. Pemimpin memiliki visi yang baik, retoris dan keterampilan manajemen 
untuk mengembangkan ikatan emosional yang kuat dengan 

pengikutnya. 

f. Pemimpin memotivasi pengikutnya bekerja untuk tujuan yang 
melampaui kepentingan pribadi. 

 

Sebagai seorang pemimpin publik yang baik di era desentralisasi adalah 
lebih mengarah kepada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. 

Kebutuhan-kebutuhan publik dapat dipenuhi oleh pemerintah, sehingga 

masyarakat merasa diperhatikan dan mendapat pengoyaman.  

Pemerintah harus bisa mengubah dan menanamkan kepercayaan pada 
masyarakat, yang semula rakyat menjadi pelayanan pejabat menjadi 

pemerintah yang harus melayani masyarakat. 
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11. TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
 

• James A.F.Stoner  

 “Pengambilan keputusan sebagai pemilihan di antara alternatif-

alternatif.” 

• Proses pengambilan keputusan sangat berkaitan erat dangan fungsi-
fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian , 

pengarahan dan pengawasan. 

• Keputusan bukan sesuatu yang diperoleh. 
• Keputusan merupakan mekanisme organisasional yang dinamis dalam 

mencapai tujuan organisasi setiap keputusan merupakan respon 

organisasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. 
• Sebagai kunci dari kegiatan manajemen, pengambilan keputusan akan 

melalui serangakaian tahap serta menggunakan teknik guna 

mendapatkan keputusan yang berkualitas dan dapat diterima oleh 

anggotanya. 
 

Tahap-Tahap Pengambilan Keputusan 

A.F. Stoner 
Mengidentifikasi masalah  

2.  Mengumpulkan dan analisa data  

3.  Penyusunan alternatif-alternatif 
4.  Penilaian alternative-alternatif 

5.  Penentuan alternative yang terbaik  

6.  Analisa terhadap alternative yang diambil 

7.  Pelaksanaan 
 

Tahap-Tahap Pengambilan Keputusan  

Gibson, Ivancevich, dan Donelly 
.  Menentukan tujuan  

2.  Identifikasi masalah  
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3.  Mengambarkan alternatirf 

4.  Evaluasi alternative 
5.  Memilih alternative 

6.  Implementasi keputusan  

7.  Pengawasan terhadap evaluasi 

 
TYPE-TYPE KEPUTUSAN 

1) Keputusan Perseorangan dan Organisasional 
 Adalah pengambilan keputusan dilakukan oleh organisasi ataupun 
perseorangan.  

 Keputusan organisasi biasanya untuk menyesuaiakan diri terhadap 

perubahan yang terjadi. Penyesuaian ini dapat bersifat inovatif dan rutin.  
 Sedangkan keputusan perseorangan biasanya ada tendens i tertentu, 

yaitu adanya harapan pada diri seseorang.  

2) Keputusan Pribadi dan Organisasional  
 Antara keputusan pribadi dan organisasional mempunyai penekanan 
yang berbeda.  

 Menurut Chester Bernard perbedaan dasar yang di maksud adalah 

keputusan pribadi biasanya tidak dapat didelegasikan.  
 Manajer mengambil keputusan organisasional untuk pencapaian tujuan 

organisasi dan keputusan pribadi dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

pribadi. 
 

3) Keputusan terprogram dan Keputusan tidak terprogram  
 Keputusan terprogram diambil karena adanya masalah yang timbul 

secara rutin dan berulang-ulang sehingga perlu disusun suatu program 
untuk mengatasi masalah tersebut.  

 Sedangkan keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang diambil 

karena adanya hal-hal yang baru dan tidak terstruktur, dimana belum ada 
prosedur untuk mengatasinya. Di samping itu karena semakin kompleksnya 
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permasalahan yang dihadapi organisasi sehingga perlu penanganan yang 

khusus. 
 

TEKNIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

1) Teknik Kreatif 

• Teknik Brainstorming berusaha untuk memperoleh kreatifitas kelompok 
secara maksimal dengan memberikan kesempatan kepada anggota 

untuk menyampaikan ide-idenya. 

• Kuputusan synectise dikembangkan oleh Wiliam J.Gordon yang 
mendasarkan pada asumsi bahwa proses kreatif dapat dijajarkan dan 

dijabarkan guna meningkatkan output kreatif individu dan kelompok. 

2) Teknik Partisipatif 
• Teknik ini melibatkan individu dan kelompok, baik itu bersifat formal 

maupun informal dan menyangkut keterlibatan intelektual dan emosional 

3) Teknik Modern 

• Pengambilan keputusan dengan teknik yang digunakan untuk membantu 
pengambilan keputusan yang mengandung resiko dan ketidakpastian, 

misal forcasting jangka panjang. 

4) Proses Minaut  
• Adalah suatu teknik dalam pengambilan keputusan yang merupakan 

proses rasional yang dikembangkan oleh Kepner dan Tregoe.  

• Proses ini menggunakan dan menyebarkan informasi mengenai 
masalah organisasi, yang selanjutnya memanfaatkan pola pikir manusia 

yang meliputi penjelasan dan penilaian, sebab akibat, menentukan 

pilihan dan antisipasi masa depan. 

 
KEPUTUSAN YANG EFEKTIF 

Menurut Norman R.F.Mainer keputusan yang efektif apabila : 

1) Berkualitas 
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– Yaitu ditunjukan seberapa jauh keputusan itu dilaksanakan. 

Keputusan yang telah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan 
akan berkualitas dan obyektif.  

– Manajer akan cenderung memaksimalkan segala 

kemampuannya. 

2) Dapat diterima 
– Artinya keputusan yang telah diambil dapat diterima oleh para 

pelaksana keputusan. Sebaliknya apabila anggota tidak dapat 

menerima maka keputusan tersebut akan sulit dilaksanakan. 
– Manajer akan melibatkan anggota dalam proses pengambilan 

keputusan guna mendapatkan saran, usul dan pendapat. 

 
  



51 
 
 

12. PENGARUH  WEWENANG DAN KEKUASAAN 

 
PENGARUH 

 Scott dan Mitchell mendifinisikan pengaruh sebagai suatu transaksi 

sosial, dimana ada seseorang atau sekelompok orang untuk 

melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan kehendak orang yang 
mempengaruhi. 

Terjadinya proses mepengaruhi tidak lepas dari tiga elemen, yaitu : 

 orang yang mempengaruhi, baik perseorang maupun kelompok,  
 metode mempengaruhi dan 

 seorang atau sekelompok orang yang dipengaruhi.  

Seorang dikatakan berhasil mempengaruhi apabila orang yang dipengaruhi 
melakukan suatu tindakan yang sesuai yang diharapkan. 

Dalam mempengaruhi seseorang dapat dilakukan dengan menggunakan 

kekuasaan yang antara lain dengan kekuatan fisik, memberikan sanksi baik 

positif maupun negative, keahlian dan kharisma. 
 Dengan Kekuatan fisik  

 Orang yang mempengaruhi dengan menggunakan fisik akan cenderung 

mengancam,  
 Memberikan Sanksi 

 Dengan memberikan sanksi, biasanya orang yang mempengaruhi 

mempunyai kedudukan dalam struktur organisasi.   
 Dengan Keahlian 

 Sedang keahlian adalah kemampuan dalam bidang tertentu, apabila 

seorang mempunyai keahlian maka ia dapat melakukan perubahan.  

 Dengan Kharisma  
 Orang yang mempunyai kharisma atau daya tarik dengan sangat mudah 

dapat mempengaruhi orang lain. 
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WEWENANG 

Wewenang adalah hak seseorang untuk memerintah terhadap individu maupun 
kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat 

tercapai. 

Menurut Hani Handoko sumber wewenang yaitu teori formal dan teori 

penerimaan. 
 Wewenang formal adalah karena adanya pelimpahan dan pemberian 

dari orang lain yang mempunyai kedudukan pada tingkat struktural.  

 Sedang teori penerimaan menganggap timbulnya wewenang apabila 
diterima oleh individu atau kelompok kepada siapa wewenang tersebut 

dijalankan dan tidak tergantung pada penerima. 

Menurut Chester  I. Bernard  seseorang akan memenuhi perintah apabila 
dipenuhi empat  kondisi berikut:  

1. Dia dapat memahami komunikasi 

2.  Dia percaya bahwa perintah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan 

organisasi 
3. Perintah tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan secara 

keseluruhan, dan 

4. Secara fisik dan mental mampu menjalankan perintah tersebut. 
 

KEKUASAAN 

 Kekuasaan adalah  kemampuan  untuk menggunakan 
pengaruh  pada  orang  lain;  artinya kemampuan  untuk mengubah  

sikap  atau tingkah  laku  individu  atau  kelompok. 

 Kekuasaan  juga berarti kemampuan untuk mempengaruhi individu, 

kelompok, keputusan, atau kejadian.  
 Kekuasaan  tidak  sama dengan  wewenang, 

wewenang  tanpa  kekuasaan atau  kekuasaan  tanpa wewenang akan 

menyebabkan konflik dalam organisasi. 
 Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempunyai pengaruh. 

Sedangkan Gibson, Ivancevich dan Donnelly berpendapat bahwa 
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kekuasaan adalah kemampuan untuk mendapatkan pihak lain 

melakukan apa yang diinginkan. 
 Menurut Mc.Clelland bahwa kekuasaan dapat dicari dan digunakan 

secara bertanggungjawab sebagai kebutuhan adalah keinginan 

mempengaruhi orang lain. 

 
BENTUK KEKUASAAN 

Secara umum ada dua bentuk kekuasaan: 

1) Kekuasaan  pribadi,  kekuasaan  yang  didapat  dari  para  pengikut  dan
  didasarkan pada seberapa besar pengikut mengagumi, respek dan 

terikat pada pemimpin.  

2) Kekuasaan posisi, kekuasaan yang didapat dari wewenang formal 
organisasi.  

 

Kekuasaan  tidak begitu saja diperoleh  individu. Kekuasaan  tidak begitu 

saja diperoleh  individu, ada 5 sumber kekuasaan menurut John Brench dan 
Bertram Raven, yaitu : 

1) Kekuasaan menghargai (reward power). 

Kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan seseorang pemberi 
pengaruh untuk memberi penghargaan pada orang  lain yang 

dipengaruhi untuk melaksanakan perintah. (bonus sampai senioritas 

atau persahabatan). 

2) Kekuasaan memaksa (coercive power) 

Kekuasaan berdasarkan pada kemampuan orang untuk menghukum 

orang yang dipengaruhi kalau tidak memenuhi perintah atau 

persyaratan. (teguran sampai hukuman). 

3) Kekuasaan sah (legitimate power). 
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Kekuasaan formal yang diperoleh berdasarkan hukum atau aturan yang 

timbul dari pengakuan seseorang yang dipengaruhi bahwa pemberi 
pengaruh  berhak  menggunakan  pengaruh sampai pada batas tertentu. 

4) Kekuasaan keahlian (expert power) 

Kekuasaan  yang  didasarkan  pada  persepsi  atau  keyakinan  bahwa  

pemberi  pengaruh mempunyai  keahlian  relevan  atau  pengetahuan  
khusus  yang  tidak  dimiliki  oleh  orang  yang dipengaruhi. (professional 

atau tenaga ahli). 

5) Kekuasaan rujukan (referent power) 

Kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  seseorang  atau  kelompok   yang 

didasarkan pada  indentifikasi pemberi pengaruh  yang  menjadi  

contoh  atau  panutan  bagi  yang dipengaruhi.  (karisma, keberanian, 
simpatik dan lain-lain). 

 

 Jadi, Wewenang dapat kita artikan sebagai hak untuk melakukan 

sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.  

 Kekuasaan adalah kemampuan  untuk menggunakan  pengaruh pada 

orang  lain;  artinya kemampuan  untuk mengubah sikap atau tingkah 
laku individu atau  kelompok. 

 Perbedaan ada pada kata hak dan kemampuan, jika dalam wewenang 

kita dapat menggunakan hak kita untuk memerintah dan mengatur orang 
lain sedangkan dalam kekuasaan, kita memang memiliki kemampuan 

untuk mengatur atau memerintah orang lain. 
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DINAMIKA KELOMPOK 
 
Robbins & Judge,1 (2008:356)  

    Kelompok didefinisikan  sebagai dua atau lebih individu yang  

berinteraksi,dan saling bergantung utk mencapai tujuan-tujuan  tertentu. 

 
Peter Kline  

Penulis Buku The Everyday Genius 

“Learning is most effective when it’s FUN”. 
Menyenangkan berarti seluruh komponen fisik dan nonfisik kita bebas dari 

tekanan 

 
Menurut Luthans (2006:514)  

Terdapat tiga pandangan tentang Dinamika Kelompok 

1. Pandangan normatif menyatakan bahwa dinamika kelompok 

memggambarkan bagaimana sebuah kelompok seharusnya 
diorganisasi dan dipimpin.  

2. Dinamika kelompok terdiri dari sekumpulan teknik. 

3. Dinamika kelompok dipandang dari perspektif sifat internal 
kelompok, bagaimana pembentukannya, struktur dan prosesnya, 

dan bagaimana fungsi dan pengaruhnya terhadap anggota 

individu, kelompok lain, dan organisasi. 
 

Manfaat Kelompok 

 Saling percaya mempercayai dengan yang lain (trust), 

 Memiliki sikap keterbukaan (openness), 
 Memiliki rasa tanggung jawab (responsibility) dan 

 Merasa bahwa dirinya bagian integrasi dari yang lainnya 

(interdependency). 
 Lebih mengenal diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik 

 Memiliki komitmen dan integritas moral dan beretos kerja tinggi 
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 Bisa membina kerjasama dalam kelompok 

 Komunikasi yang efektif 
 Pengambilan keputusan dengan tepat 

 Mengendalikan diri, disiplin dan betanggungjawab. 

 

MODEL PERILAKU DAN PRESTASI DALAM DINAMIKA KELOMPOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktor eksternal yang menentukan 
Prestasi kelompok 

Sumber intern 
Anggota 
kelompok 

Struktur 
kelompok 

Proses 
kelompok 

Tugas Kelompok Kohesivitas 
Dalam kelompok 

PRESTASI 
KELOMPOK 
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Keterangan Gambar 
 
 
Faktor Eksternal yg Menentukan Prestasi Kelompok,  

1. Strategi organisasi 
2. Struktur delegasi wewenang 
3. Kebijakan/peraturan 
4. Sumber dan teknologi organisasi 
5.  Proses seleksi/rekruitmen tenaga kerja 
6.  Penilaian prestasi dan sistem imbalan 
7.  Budaya organisasi 
8. Faktor lingkungan fisik (layout kantor/gedung) 

 
Sumber intern anggota kelompok : 
 Kemampuan, dan 
 Karakteristik kepribadian 

 
 
Struktural Kelompok meliputi; 

1. Kepemimpinan, dalam kelompok formal pemimpin biasa  menggunakan 

position powernya dalam mempengaruhi anggotanya, sedang dalam 

informal menggunakan personal power.  
2. Peran, seperangkat pola perilaku yang diharapkan dan dikaitkan pada 

seseorang  yang menduduki suatu posisi tertentu dalam kelompok. 

3. Norma, merupakan standar perilaku yang diterima baik, dalam suatu 
kelompok yang digunakan bersama oleh anggota kelompok 

4. Status kelompok, posisi atau peringkat yg didefinisikan secara sosial 

yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang 
lain. 

5. Ukuran kelompok, besar kecilnya jumlah anggota dalam kelompok 

6. Komposisi kelompok, berkaitan dengan heteroginitas anggota kelompok 

seperti; keterampilan, kemampuan, pengetahuan, kepribadian, etnik, 
budaya dsb. 

 

Proses  Kelompok  
Mencakup proses-proses yang terjadi di dalam suatu kelompok kerja, yaitu; 

 Pola komunikasi dlm pertukaran informasi 
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 Proses keputusan kelompok, 

 Perilaku dan gaya pemimpin, 
 Konflik,  

 Dinamika kekuasaan 

 

 
Tugas Kelompok  

 Jenis tugas sederhana (rutin dan standar) 

 Jenis tugas kompleks (tugas baru, insidental) 
 

Kohesivitas kelompok  

 Kesamaan nilai dan tujuan 
 Keberhasilan dalam mencapai tujuan 

 Status dan kebanggaan kelompok 

 Penyelesaian perbedaan 

 Kecocokan terhadap norma-norma kelompok 
 Daya tarik pribadi (kharisma, aura) 

 Persaingan antar kelompok 

 Pengakuan dan penghargaan 
 

Menurut Collins dan Raven (1964) mendefinisikan kohesivitas 

kelompoksebagai kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap 
tinggal didalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok 

 

Faktor-faktor yang Meningkatkan dan Menurunkan Kohesivitas Kelompok 

YANG MENINGKATKAN 
 Kesepakatan tujuan kelompok 

 Frekuensi interaksi 

 Ketertarikan pribadi 
 Kompetisi antar kelompok 

 Evaluasi berdasarkan keinginan sendiri 
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YANG MENURUNKAN 

 Ketidaksepakatan tujuan kelompok 
 Besarnya jumlah anggota kelompok 

 Pengalaman yang tidak menyenangkan 

 Persaingan antar anggota kelompok 

 Dominasi oleh satu orang anggota atau lebih 
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