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A. DEFINISI PENDEKATAN 
KEPEMIMPINAN SITUASIONAL  

 

Manajemen 
Ilmiah 

Pendekatan 
Manusiawi 

“a leadership contingency theory that 

focuses on followers readiness/maturity” 

Pendekatan  

Kuantitatif 



 

Pendekatan situasional adalah suatu aliran 

teori manajemen yang menekankan pada 

situasi atau kondisi tertentu yang dihadapi. 

Tidak seluruh metode manajemen ilmiah 

dapat diterapkan untuk seluruh situasi 

begitupun tidak selalu hubungan manusiawi 

yang perlu ditekankan karena adakalanya 

pemecahan yang efektif melalui pendekatan 

kuantitatif. Itu semua sangat tergantung 

pada karakteristik situasi yang dihadapi dan 

tujuan yang ingin dicapai. 



VARIABEL SITUASIONAL 

Karakteristik 
Bawahan 

Sifat 
Pekerjaan 
Pemimpin Jenis 

Organisasi 
Sifat 

Lingkungan 
Eksternal 



JENIS KOMUNIKASI 



 



B. TEORI KEPEMIMPINAN 
SITUASIONAL  
           HERSEY DAN BLANCHARD  
 

 

“Manajer yang berhasil harus seorang 

pendiagnosis yang baik dan dapat 

menghargai semangat mencari  tahu” 



• Kepemimpinan situasional menurut Harsey dan Blanchard 
adalah didasarkan pada saling berhubungannya 

diantara hal-hal berikut: Jumlah petunjuk dan 
pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, jumlah 

dukungan sosioemosional yang diberikan oleh pimpinan 
dan tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut 

yang ditunjukan dalam melaksankan tiugas khusus, fungsi 
atau tujuan tertentu (Thoha, 1983:65). 



DASAR MODEL KEPEMIMPINAN 
SITUASIONAL 



M4: Tingkat Kematangan 
Anggota Tinggi 

M3: Tingkat kematangan 
anggota sedang ke tinggi 

atau moderat tinggi. 

M1: Tingkat Kematangan 
Anggota Rendah 

M2: Tingkat kematangan 
anggota rendah ke Sedang 

atau Moderat Rendah 

Kategori Tingkat 
Kematangan  



Gaya 
Kepemimpinan 
dengan tingkat 
Kematangan 

Delega
si 

Partisipa
si 

Intruksi 

Konsult
asi 



• Partisipasi •Delegasii 

• Konsultasi • Intruksi 

M1: Tingkat 
Kematangan 

Anggota 
Rendah 

M2: Tingkat 
kematangan 

anggota 
rendah ke 

Sedang atau 
Moderat 
Rendah 

M3: Tingkat 
kematangan 

anggota 
sedang ke 
tinggi atau 

moderat tinggi. 

M4: Tingkat 
Kematangan 

Anggota Tinggi 



 



C. TEORI FIEDLER 

• the performance of the group is contingen 
upon both the motivasional system of the 

leader and the degree to which the leader 
has control and influence in a particular 
situation, the situational favorableness  



 

Model atau teori kontingensi Fiedler melihat 

bahwa kelompok efektif tergantung pada 

kecocokan antara gaya pemimpin yang 

berinteraksi dengan subordinatnya sehingga 

situasi menjadi pengendali dan berpengaruh 

terhadap pemimpin. Kepemimpinan tidak 

akan terjadi dalam satu kevakuman sosial 

atau lingkungan.  Para pemimpin mencoba 

melakukan pengaruhnya kepada anggota 

kelompok dalam kaitannya dengan situasi-

situasi yang spesifik. 



VARIABEL KEPEMIMPINAN 

Leader 
Orientation 

Situation 
Favorability 



Leader Orinetation merupakan pilihan yang dilakukan 

pemimipin pada suatu organisasi berorinetasi pada 

relationship atau beorintasi pada task. Leader Orientation 

diketahui dari Skala semantic differential dari rekan yang 

paling tidak disenangi dalam organisasi  

(Least preffered coworker = LPC) 



Hubunga
n 

pemimpi
n-

anggota 

Kekuasaan 
Posisi 

Struktur 
Tugas 

SITUATION FAVORABILITY ADALAH TOLAK UKUR 
SEJAUH MANA PEMIMPIN TERSEBUT DAPAT 

MENGENDAILIKAN SUATU SITUASI, YANG DITENTUKAN 
OEH 3 VARIABEL SITUASI 



 



D. TEORI PATH-GOAL 
DALAM KEPEMIMPINAN 

 

Istilah path-goal ini datang dari 

keyakinan bahwa pemimpin yang 

efektif memperjelas jalur untuk 

membantu anggotanya dari awal 

sampai ke pencapaian tujuan mereka, 

dan menciptakan penelusuran 

disepanjang jalur yang lebih mudah 

dengan mengurangi hambatan dan 

pitfalls (Robbins, 2002). 

 



 

Teorinya disebut sebagai path-goal  

karena memfokuskan pada 

bagaimana pimpinan 

mempengaruhi persepsi 

pengikutnya pada tujuan kerja, 

tujuan pengembangan diri, dan 

jalan untuk menggapai tujuan. 

 



DUA FUNGSI DASAR 
KEPEMIMPINAN 

F
u

n
g

si
 P

e
rt

a
m

a
 

Memberi 
Kejelasan Alur 

F
u

n
g

si
 K

e
d

u
a

 

Meningkatkan 
Jumlah Hasil 



Perbedaan Gaya Kepemimpinan 
dalam Path Goal 

Kepemimpinan 
Pengarah 

Kepemimpinan 
Pendukung 

Kepemimpinan 
Partisipatif 

Kepemimpinan 
Berorientasi 

Prestasi 



2 FAKTOR SITUASIONAL 

• Letak Kendali 

• Kesediaan Untuk Menerima 
Pengaruh 

• Kemampuan 
 

Karakteristik 
Bawahan 

• Struktur Tugas 

•Wewenang Formal 

•Kelompok Kerja 

Karakteristik 
Lingkungan 



 



E. Teori subtitusi  

Kerr dan Jermier (1978) 

mengembangkan sebuah model 

untuk mengidentifikasi aspek 
situasi yang mengurangi 

pentingnya kepemimpinan oleh 

para manajer dan para 

pemimpin formal lainnya.  



• Karakteristik Bawahan 

• Karakteristik Tugas 

• Karakteristik Organisasi 
 

Variabel 
Pengganti 

Variabel 
Netralisator 



Karakteristik Bawahan 

Saat bawahan memiliki pengalaman, kemampuan dan 
pelatihan yang cukup hanya diperlukan sedikit arahan 

Para profesional yang secara internal termotivasi oleh nilai, etika 
profesi tidak perlu didorong atau diarahkan untuk melakukan 

pekerjaan yang berkualitas  

Mengabaikan penghargaan yang dikendalikan oleh manajer 
berfungsi sebagai netralisator baik perilaku orientasi hubungan 

maupun orientasi tugas. 



Karakteristik Tugas 

Tugas yang terstruktur dan berulang bawahan dapat 
melakukan tanpa banyak pengarahan  

Bila tugas memberikan umpan balik secara otomatis , 
tidak banyak membutuhkan pengawasan  

Bila tugasnya menarik dan menyenangkan, bawahan 
akan cukup termotivasi oleh pekerjaan itu sendiri  



Karakterstik 
Organisasi 

Kohesivitas kelompok dapat menggantikan upaya kepemim-pinan untuk 
memotivaasi bawahan berkontribusi terhadap tugas kelompok  

Kekuasaan posisi yang rendah cenderung menetralkan peng-gunaan 
penghargaan dan hukuman dlm memotivasi bawahan  

Peraturan dan prosedur kerja yang tertulis rinci hanya mem-butuhkaan 
sedikit arahan  

Peraturan dan kebijakan yang tidak fleksibel dapat berfungsi sbg 
netralisator shg mencegah pemimpin melakukan perubahan  



 



 


