
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS) 
 
Mata Kuliah     : KEPEMIMPINAN  
Kode/SKS    :     /3 sks 
Deskripsi : Mata kuliah ini mengenalkan konsep kepemimpinan, kekuasaan, kepemimpinan situasional, pengambilan keputusan 

serta menerapkan kepemimpinan yang efektif didalam organisasi.  
Tujuan Instruksional UMUM (TIU)   : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan  mampu memahami dan menjelaskan konsep 

kepemimpinan pada organisasi bisnis.  
REFFERENSI :  -  Yukl, Gary, 1989, Leadership in Organization, Prentice Hall.Inc  
    -  Hersey, Blanchard, 1986, Manajemen Perilaku Organisasi, Erlangga 
    - Thoha, Miftah, 1983, Kepemimpinan Dalam Manajemen, Rajawali Press 
Dosen : 
 

Minggu 
Ke 

Materi Pembelajaran Bentuk 
Pembelajaran 

Kemampuan Diharapkan 
(Kompetensi) 

Kriteria Penilaian  
(Indikator) 

Bobot 
Nilai 

1 Pendahuluan 
a. Penjelasan perkuliahan, sistem  

penilaian dan literatur 
b. Kompetensi yang diharapkan 
c. Lingkup/cakupan materi 

perkuliahan 
d.  Penjelasan sistem nilai dan 

literatur  
e. Definisi kepemimpinan 
Pengertian Dasar Kepemimpinan 

Cara Belajar 
Mahasiswa Aktif 
a.Ceramah 
b.Diskusi 

a. Memahami dengan baik 
definisi kepemimpinan  

b. Memahami cakupan 
materi serta pokok 
bahasan Kepemimpinan  

a. Mampu merumuskan 
dengan bahasanya sendiri 
definisi kepemimpinan 
dengan benar 

b. Mampu menyebutkan 
tema-tema bahasan serta 
menjelaskan hubungan 
antar pokok bahasan 
dengan benar 

5% 

2 Tinjauan terhadap Pendekatan 
Kepemimpinan  

 a.   10% 

3 Pendekatan Sifat    a.  10% 

4 Pendekatan Perilaku (peran 
kepemimpinan) 
a. Peran mencari dan memberi 

informasi  
b. Peran mempengaruhi orang lain 
c. Peran membangun hubungan  

Peran membuat keputusan  
 

Cara Belajar 
Mahasiswa Aktif 
a. Ceramah 
b. Diskusi 

a.Memahami peran 
mencari dan memberi 
informasi 

b.Memahami peran 
mempengaruhi orang lain  

c.Memahami peran 
membangun hubungan 

d.Memahami peran 
membuat keputusan  

a. Mampu menjelaskan 
dengan bahasanya 
sendiri peran mencari 
dan memberi 
informasi   

b. Mampu menjelaskan 
dengan benar peran 
mempengaruhi orang 
lain 

12,5% 



 c. Mampu menjelaskan 
peran membangun 
hubungan  

d. Mampu menjelaskan 
peran membuat 
keputusan  

5 Pendekatan Perilaku (gaya 
kepemimpinan) 
a. Definisi gaya kepemimpinan  
b. Jenis gaya kepemimpinan  
c.  Menerapkan gaya 

kepemimpinan  
d.  Instrumentasi Lead 
e. Jendela Johari 

Cara Belajar 
Mahasiswa Aktif 
a. Ceramah 
b. Diskusi  

 

a.   Memahami definisi 
gaya kepemimpinan  

b.   Memahami jenis 
kepemimpinan 

c.   Memahami 
instrumentasi Lead 

d.  Memahami jendela 
johari  
  

a. Mampu menjelaskan 
dengan bahasanya 
sendiri definisi gaya 
kepemimpinan  

b. Mampu menyebutkan 
jenis gaya 
kepemimpinan 

d.   Mampu menjelaskan 
dengan benar 
menerapkan gaya 
kepemimpinan  

ef.   Mampu menjelaskan 
definisi instrumentasi 
Lead 

g.  Mampu menjelaskan 
definisi Jendela Johari 

 

6 Pendekatan Kekuasaan dan 
Pengaruh  
a.  Pengertian kekuasaan dan 

pengaruh  
b.  Bentuk dari hasil pengaruh  
c.  Jenis sumber kekuasaan : 

Position Power, Personal Power, 
dan Political Power 

d. Proses-proses politik penanaman 
pengaruh 

 

Cara Belajar 
Mahasiswa Aktif 
a. Ceramah 
b. Diskusi  

 

a. Memahami pengertian 
kekuasaan dan 
pengaruh  

b. Memahami bentuk dari 
hasil pengaruh  

c. Memahami jenis sumber 
kekuasaan : Position 
Power, Personal Power 
dan Political Power 

d. Memahami proses-
proses politik 
penanaman pengaruh  

a. Mampu merumuskan 
dengan bahasanya 
sendiri pengertian 
kekuasaan dan pengaruh 
dengan benar 

b. Mampu menjelaskan 
dengan bahasanya 
sendiri bentuk dari hasil 
pengaruh dengan benar  

c. Mampu membedakan 
position power, personal 
power dan political power 

d. Mampu menjelaskan 
proses-proses politik dan 
penanaman pengaruh  

12,5% 

7 Pendekatan Situasional  e.  e.   



8 UJIAN TENGAH SEMESTER 
 

9 Pendekatan Situasional   a.   

10 Pendekatan Terpadu   b.   

11 Kepemimpinan Partisipatif   e.   

12 Kepemimpinan Transformasional vs 
transaksional 

    

13 Kepemimpinan karismatik     

14 Memimpin perubahan dalam organisasi     

15 Review Teori dan Isu Kontemporer 
Kepemimpinan 

    

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 

 
 
 
 


