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Teori Tentang Asal-Usul Kepemimpinan

1. Tujuan Kegiatan Penrbelajaran

Memberikan penjelasan tentang beberapa pendekatan yang mengungkap

tentang asal usul atau latar belakang seorang dapat menjadi seorang

pemimpin.

lndikator Keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini diharapkan dapat menjelaskan asal usul

pemimpin ditinjau dari pendekatan:

a. Teori Genetis

b. Teori Sosial

c. Teori Ekologis

2. Uraian Materi

Banyak studi ilmiah dilakukan orang mengenai kepemimpinan, dan hasilnya

berupa teori-teori tentang kepemimpinan. Dari teori yang dimunculkan

menunjukkan perbedaan dalam pendapat dan uraiannya, metodologinya,

interpretasi yang diberikan dan kesimpulan yang ditarik. Setiap peneliti

mempunyai segi penekanan sendiri, dipandang dari satu aspek tertentu. Dan

para penganutnya berkeyakinan bahwa teori itulah yang paling benar dan

paling iepat.

Sejarah Pemimpin dan Kepemimpinan muncul bersama-sama dengan

adanya peradaban manusia; yaitu sejak zaman nabfnabi dan nenek moyang

manusia yang berkumpul bersama, lalu bekerjasama untuk mempertahankan

eksistensi hidupnya menantang kebuasan binatang dan alam sekitarnya. Sejak

itulah terjadi kerjasama antar manusia, dan ada unsur kepemimpinan. pada

saat itu pribadi yang ditunjuk sebagai pemimpin ialah orang-orang yang paling

kuat, paling cerdas dan paling berani. Pada masa itu muncul suatu teori yang

dinamakan Physical Characteristic theory (eo'i ciri fisik). W.H. Sheldon, dalam
penelitiannya menemukan 76 tipe struktur badan yang berhubungan dengan
perbedaan temperamen dan kepribadian, antara lain sehatjasmani dan rohani,

kuat, besar, extrovert, disegani, percaya diri dan lainJain. Namun nampaknya

banyak dijumpai bahwa terdapat berjuta-iuta manusia memiliki kualifikasi

tersebut ternyata tidak pernah menduduki jabatan pemimpin, sebaliknya
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terdapat sejumlah orang yang berhasil menduduki jabatan pemimpin tanpa

menunjukkan dimilikinya cirFciri yang dianggap sebagai pemimpin.

Selanjutnya tuntutan akan syarat seseorang ditunjuk sebagai pemimpin

mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidupnya sesuai

dengan perkembangan peradapan manusia. Hingga saat ini terjadl banyak

pendekatan tentang asal usul seorang pemimpin yang efeKif di kalangan

ilmuwan yang mendalami masalah-masalah kepemimpinan dan di kalangan

para praktisi. Masing-masing mempunyai argumentasi yang gigih

diperjuangkan untuk mempertahankan pendirian ataupun pendapatnya. Teori

yang menjelaskan tentang kemunculan pemimpin ada tiga yakni: teori genetis,

teori sosial dan teori ekologis.

a. Teori Genetis

Pendekatan yang berpendapat bahwa pemimpin itu tidak dihasilkan, akan

tetapi dilahirkan (leader are born\. Seseorang hanya akan menjadi

pemimpin yang efektif karena ia dilahirkan dengan bakaFbakat alami yang

luar biasa yang diwarisi dari keluarganya. Menurut pandangan pendekatan

ini apabila seseorang sudah "ditakdirkan" menjadi seorang pemimpin,

terlepas dari perjalanan hidup yang bersangkutan, akan timbul situasi yang

menempatkan orang yang bersangkutan tampil menjadi pemimpin dan akan

menjadi efeKif dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya. Dalam

menjalankan kepemimpinannya tidak diperlukan teori dan ilmu

kepemimpinan, tanpa menjalani pelatihan dan pendidikan sebelumnya.

Seorang diangkat menjadi pemimpin karena keturunan bukan dibuat

(pendekatan hereditary - turun temurun). Sebagai contoh pemimpin-

pemimpin dunia yang keberadaan dan kegiatan kepemimpinannya karena

factor keturunan seperti: Kaisar Hirohito, Napoleon Bonaparte, Gamal Abdul

Naser, Hitler dan sebagainya.

Bagi penganut pendekatan ini berpendapat bahwa seseorang yang

tidak ditakdirkan menjadi pemimpin, walaupun banyak kesempatan yang

dimanfaatkan dalam upaya menumbuhkan efeKivitas kepemimpinannya,

yang bersangkrjtan tidak akan pernah menjad; pemimpin yang efektif.

2. Teori Sosial

Pendekatan yang kedua yang memandang bahwa pemimpin itu dibentuk

dan dipersiapkan (leader are made). Menurut pendekatan ini efektivitas
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kepemimpinan seseorang dapat dibentuk dan dipersiapkan. Dengan

mendapatkan kesempatan yang luas melalui berbagai kegiatan pendidikan

dan latihan kepemimpinan yang terarah dan intensif, seseorang oapat

menumbuhkan dan mengembangan efekti!itas kepemimpinannya. Dengan

mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan efektivitas kepemimpinan,

ciri-ciri kepemimpinan, gaya kepemimpihan, fungsi-fungsi dan peranan

seorang pemimpin maka pada saatnya nanti seseorang akan memperoleh

kemampuan dan kesiapan untuk tampil sebagai seorang pemimpin yang

cocok dengan karakteristik dirinva. Perkembangan selanjutnya

menekankan bahwa seorang pemimpin itu disiapkan. Selain bakat dan sifat

dasar yang dimiliki untuk mencapai efeKivitas kepemimpinannya,

kepemimpinan dapat dikembangkan melalui pendidikan dan latihan.

Seseorang yang tidak memiliki sifat yang cocok dengan kepemimpinan tidak

dapat diharapkan jadi pemimpin yang baik; tetapi dengan belajar seseorang

dapat mempelajari dan memperbaiki sifat dan bakat yang dimilikl secara

terbatas itu. Kekuasaan legitimasi dapat membantu menjalankan

kepemimpinan, tetapi tidak dengan sendirinya menjadikan pemiliknya

pemimpin sebelum dia diakui sepenuh hati oleh pengikutnya. Pemimpin

yang dilahirkan sangat induvidualistik karena faktor: karisma, wahyu,

kekuasaan keturunan (anak raja)

Dari kedua pendekatan tersebut tidak sepenuhnya betul dan juga tidak

sepenuhnya salah. Hal tersebut dibutikan oleh banyaknya penyelidikan yang

dilakukan oleh ilmuwan maupun praktisi yang tidak mendukung salah satu

diantara dua pandangan tersebui secara ekstrim. Menurut pandangan ilmiah

baru, merujuk pada pandangan yang berpihak salah satu titik yang terletak

diantara ke dua pandangan yang ellstrim tersebut.

c. Teori Ekologis atau Sintesis

Pendekatan yang tidak mendukung dikotomi pandangan tentang asal usul

pimpinan. Banyak penyelidikan ilmiah telah dilakukan, namun tidak seluruh

mendukung pendekatan yang ekstrim tersebut di atas. Oleh karena itu

sebagai reaksi terhadap kemunculan ke dua teori tersebut munculnya teorl

ekologis atau sintesis.

Dalam pendekatan teori ekologis, seseorang akan sukses menjadi

pemimpin, bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan,
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dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha

pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan/ekologisnya.

Kesimpulan bahwa seseorang dapat menduduki jabatan pemimpin karena :

1. Penunjukkan / penetapan

2. Warisan

3. Kelebihan dan kualitas

4. Tuntutan situasi

3. Rangkuman Materi

Sejarah Pemimpin dan Kepemimpinan muncul bersama-sama dengan

adanya peradaban manusia. Pada awal pandangan pribadi yang ditunjuk

sebagai pemimpin ialah orang-orang yang paling kuat, paling cerdas dan

paling berani (Physical Characteristic fheory). Selanjutnya tuntutan akan

syarat seseorang ditunjuk sebagai pemimpin mengalami perkembangan

sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidupnya sesuai dengan perkembangan

peradapan manusia. Terdapat banyak pendekatan tentang asal usul seorang

pemimpin yang efektif di kalangan ilmuwan yang mendalami masalah-

masalah kepemimpinan dan di kalangan para praktisi. Masing-masing

mempunyai argumentasi yang gigih diperjuangkan unluk mempertahankan

pendirian ataupun pendapatnya. Teori yang menjelaskan tentang

kemunculan pemimpin ada tiga yakni: teori genetis, teori sosial dan teori

ekologis.

4. Tugas / Latihan

Untuk memperdalam pemahaman mengenai materi di atas, silahkan

mengerjakan latihan berikut ini I

'1. Pada pandangan awal siapa yang pantas disebut sebagai pemimpin?

2. Bagaimanakah pandangan teori genetic tentang asal usul seorang

pemimpin?

3. Bagaimana pandangan teori social tentang syarat seorang pemimpin?

4. Bagaimana pandangan teori ekologis tentang seorang pemimpin?
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: Kegiatan Pembelajaran 4

Teori Sifat Dan Bakat Dalam Kepeminrpinan ( Iraifs Theoryl
'!. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

l,,lemberikan penjelasan sifat-sifat dan bakat serta ketrampilan yang harus
:imiliki seorang pemimpin agar dapat diterima sebagai pemimpin, dihormati
oan disegani dan mau diajak bekerjasama untuk mencapai tujuan yang

Citentukan.

lndikator Keberhasilan:

Setelah mempelajari modul ini diharapkan dapat memahami dan menjelaskan

s'fat-sifat kepribadian dan bakat serta kemampuan seorang pemimpin yang

Capat dipandang dapat mendukung pelaksanaan kepemimpinannya dapat
oerhasil.

2. Uraian Materi

a. Pemahaman Awal Sifat dan Kepribadian pemimpin

Pemimpin dari zaman dahulu kala, sebagaimana ditulis dalam naskah_naskah

atau cerita-cerita kuno ada yang disebut nabi, raja, kaisar, panglima,

pahlawan dan rain-rain yang menjadi moder dan contoh tauradan rakyat atau
pengikutnya. Dalam budaya Bangsa Mesir sekitar tahun 2300 SM meyakini
pemimpin mereka yakni Firaun sebagai Tuhan, sehingga mereka
mempersonifikasikan kata-katanya sebagai hukum, pandangannya sebagai
pedoman penyelenggaraan negara, dan ucapannya mengandung kebenaran
dan keadilan sejati.

Dalam budaya Bangsa yunani, menggambarkan pemimpin sebagai
pahlawan yang dipersonifikasikan dalam wujud dewa_dewa. Berbagai
gambaran dewa digambarkan memiriki ciri-ciri kepahrawanan tertentu seperti:
Agamemnon sebagai dewa penegak hukum yang adil, Neslor sebagai dewa
pemberi nasihat yang bijaksana, Obdysseas sebagai dewa yang pintar dan
licik, Achll/es sebagai dewa yang pemberani dan kuat. Dengan demikian bagi
bangsa Yunani seorang pemimpin haruslah orang yang memiliki cirri_ciri
pahlawan atau dewa-dewa tersebut seperti adil, bUaksana, pandai, kuat dan
berani.

Perkembangan pandangan bangsa yunani selanjutnya dengan
pesatnya perkembangnya ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan

negara yang dipelopori oleh plato, gambaran seorang pemimpin berkembang
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sebagai seseorang yang dianggap terbaik yang ada dalam masyarakat yang

tahu dan mampu melaksanakan hukum dengan konsekuen sehingga

pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Dalam masyarakat Jawa pandangan seorang pemimpin adalah sebagai

wakil Tuhan di dunia yang bertugas mengatur tata kehidupan di Cunia (di

masyarakatnya). Oleh karena itu sebutan rc)a+aja Mataram adalah " Sayyidin

Panatagama Kalifatoilah ing Tanah Jawa" yang artinya orang yang dianggap

wakil Tuhan untuk menata tanah Jawa sesuai dengan sendi-sendi agama.

Karena wakil Tuhan maka kata-katanya adalah merupakan hokum, pedoman,

peraturan, atau perintah Tuhan yang harus dipatuhi (sabdo pandito ratu, idu

geni dan sebagainya).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan awal

masyarakat tradisional pun telah ada upaya pemahaman teori kepemimpinan

berdasarkan sifat-sifat yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin sesuai

dengan budaya masing-masing. Dari sifat-sifat yang dijabarkan tersebut

dapat disimpulkan terdapat sifat-sifat yang universal sebagai karaKer

seorang pemimpin yang menonjol dibanding yang dipimpin.

b. ldentifikasi Sifat-Sifat dan Kepribadian Pemimpin

Pengertian pemimpinlleader mempunyai bermacam-macam pengertian. Salah

satu definisi di muka dijelaskan bahwa pemimpin adalah pribadi yang memiliki

kecakapan dan kelebihan yang dimiliki baik dari bakat yang diperoleh sejak

lahir maupun yang dikembangkan lewat pendidikan yang sesuai dengan

situasi, sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk mau bersama-sama

melakukan aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Upaya untuk menemukan kualitas-kualitas unggul dan sifat-sifat utama yang

harus dimiliki oleh setiap pemimpin agar sukses menjadi pemimpin, secara

sisternatis telah dilakukan oleh para ilmuwan melalui beberapa peneJitian

yang hasilnya membuahkan teori yang disebut sebagai The Traitist Theory of
Leadership (teori sifaUkesifatan dari kepemimpinan).

Dalam beberapa teori kepemimpinan, kualitas induvidu seorang
pemimpin dapat ditelusuri dari beberapa teori selain teori sifat ( Irals
theory), antare lain teori orang besar (the great man theory), teori genetis,

dan teori bakat- Teori atau pendekatan ini menekankan bahwa

kepemimpinan dianggap baik dan akan berhasil bila pimpinan mempunyai



kelebihan-kelebihan sifat dan atau bakat yang menonjol atau baik. Efektivitas

sifat-sifat dan atau bakat tersebut sangat situasional penonjolannya dalam

organisasi. Dahulu orang mengatakan bahwa kepemimpinan yang dimiliki

oleh seorang pemimpin itu merupakan ciri bawaan sejak lahir, yang khusus

ada pada dirinya dan tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga disebut sebagai

bom leader/ dilahirkan sebagai pemimpin. Karena itu sifat-sifat

kepemimpinannya tidak perlu diajarkan pada dirinya; ia juga tidak bisa ditiru

oleh orang lain. Dia memiliki kepribadian unggul yang luar biasa, delrgan

bakat dan kharismanya yang cemerlang, di samping punya bakat seni

memimpin yang tidak ada duanya. Pandangan teori tersebut pada zaman

modern sekarang ini walaupun tidak salah sudah banyak ditinggalkan. Sebab

tujuan yang ingin dicapai seorang pemimpin dalam organisasi yang kompleks

dan hidup dalam situasi perubahan yang tents menerus, perlu adanya

kepemimpinan yang dipersiapkan, dilatih dan dibentuk secara sistematis agar

mampcr dan sanggup melakukan tugas-tugasnya.

Teori Sifat menitik beratkan pada penyelidikannya tentang

pengidentifikasian ciri-ciri atau sifat-sifat dan kemampuan yang diperlukan

bagi keberhasilan seorang pemimpin. Asumsi dari teori ini bahwa dapat

ditemukan sejumlah cirFciri induvidu terbatas bagi pemimpin yang efektif.

Sifat / ciri dan kemampuan-kemampuan tersebut, dijadikan pedoman

pengembangan kepemimpinan. Pemimpin dianugerahi bakat yang unik yang

membedakan mereka dari orang kebanyakan. Kualifikasi sifat dan

kemampuan kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang dapat berasal dari

naluri dasar yang dimiliki sejak dia dilahirkan (sejak kecil) yang sering disebut

bakat, dan dapat pula kemampuatl kepemimpinannya tersebut dibentuk

melalui proses belajar.

Upaya untuk menemukan ciri-ciri, sifat-sifat, kualifikasi dan kepribadian

dan kemampuan pemimpin dapat ditempuh dengan dua jalan yakni

membandingkan ciri-ciri, sifat-sifat, kualifikasi dan kepribadian dari orang yang

menjadi pemimpin dan orang yang tidak menjadi pemimpin. Dapat pula

dilakukan dengan membandingkan ciri, sifat, kualifikasi dan kepribadian dari

pemimpin yang berhasil dengan pemimpin yang tidak berhasil.

Penelitian tahap awal yang mengidentifikasi pemimpin dari pendekatan

ciri fisik belum mampu menemukan resep yang mujarab dan meyakinkan
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untuk membedakan seseorang yang menjadi pemimpin dan bawahan. Dalam

perkembangnya tuntutan sifat pemimpin menjadi berkembang tidak hanya

dari aspek karakteristik fisik saja yang dapat mempengaruhi seseorang dapat

menjadi pemimpin yang berhasil. Berikut ini beberapa temuan sifat,

kepribadian ataupun kemarnpuan yang dapat diidentifikasi oleh beberapa

peneliti. Sifat-sifat yang efeKif dimiliki pemimpin tersebut antara lain :

1. Keith Davis merumuskan 4 sifat umum yang perlu dimiliki pemimpin yakni:

a. lntelegentia

b. Emosi yang stabil dan pandangan yang luas dalam kehidupan

bermasyarakat sehingga dapat mengendalikan keadaan, dapat

bekerjasama, percaya diri, dan keinginan dihargai dan menghargai

orang lain.

c. Mempunyai motivasi berprestasi

d. Kemampuan mengadakan hubungan antar manusia.

2. Stogdill dalam penelitiannya dari tahun 1948-19'70 merumuskan beberapa

sifat yang perlu bagi pemimpin yakni:

a. Ciri-ciri fisik - aKivitas, kekuatan, usia, penampilan, kerapihan, tinggi

badan, dan berat badan.

b. Latar belakang social - pendidikan, status social, mobilitas

c. Kecerdasan dan kecakapan - kemampuan menilai dan mengambil

keputusan

d. Kepribadian - penyesuaian diri, ketekunan, pengaruh, pengendalian,

banyak akal, kuat pendirian, enthuasm, extroversion, independent, non

conformity, objectivity, personal integity, ethical conduct, tolerance of
sfress.

e. Ciri-ciri yang berorientasi pada tugas - dorongan untuk berprestasi dan

unggul, dorongan bertanggung jawab, inisiatif, enterprise, tangguh

menghadapi halangan.

f. Semangat ke(asama - kesanggupan untuk memperoleh kerjasama,

daya tarik, berjiwa mengasuh, kecakapan berinteraksi.

Dengan berbagai kelebihan sifat-sifat yang unggul tersebut seseorang

pemimpin akan mempesona mereka yang dipimpinnya, sehingga mereka

akan mau dengan dendirinya mengikuti segala yang dikehendaki pemimpin.
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c. Ketrampilan dan Kemampuan Pemimpin

Selain ciri-ciri fisik dan kualitas pribadi yang harus dimiliki, seorang pemimpin

perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan baik yang sifatnya umum

maupun yang secara spesifik mendukung kelancaran tugastugasnya.

Secara garis besar terdapat tiga tingkatan manajemen dalam suatu

organisasi, yakni manajemen tingkat atas (top managen, manajemen tingkat

menengah (middle manager) dan manajemen tingkat bawah (low manager).

Kedudukan seorang pimpinan dalam organisasi formal pada saat ini bisa

menunjukl(an pada tingkatan tertentu dan akan selalu berusaha untuk menuju

ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan ketrampilan yang dimilikinya.

Dalam setiap tingkatan manajemen tersebut bekal ketrampilan yang

harus dimiliki pimpinan bereda-beda.

1 . Robert L. Katz

Mengidentifikasi tiga tipe ketrampilan yang diperlukan oleh seorang

manajer. Ketrampilan tersebut berbeda intensitas penggunaannya pada

tingkatan manajemen yang berbeda. Ketiga ketrampilan tersebut yakni:

a. Ketrampilan Konseptual (Conceptual Skilt)

b. Ketrampilan Hubungan Kemanusiaan (Human Skill)

c. Ketrampilan Teknis. (Technical Skiil)

Bila dihubungkan antara tingkatan manajemen dengan ketrampilan yang

diperlukan maka dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gamlrar 2.
Ketrampilan Manajerial Bendasarkan

Tingkatan dalam manajemen

Manajemen
Bawah

Manajemen
Menengah

Manajemen
Puncak



Ketrampilan Konsep (Conceptual Skilll

Manajer pada tingkatan atas harus memiliki ketrampilan untuk

membuat konsep, idea, gagasan baru demi kemajuan organisasi'

Kemampuan ini merujuk pula pada kemampuan mengalisis, kemampuan

berpikir logis, kemampuan untuk berpikir induktif dan deduktif Ada pula

yang mengartikan ketrampilan konseptual ini berkaitan pula dengan

kemampuan untuk dapat melihat ke depan, intuitif' dan kreatif

Ketrampilan konseptual penting untuk melakukan perencanaan

yang efektif, mengorganisasi, serta memecahkan masalah, yang sangat

diperlukan bagi manajer pada tingkat atas. Semakin tinggi tingkatan

manajemen seseorang harus semakin membekali dirinya dengan

ketrampilan ini. Kurangnya jenis ketrampilan ini, organisasi yang

dipimpinnya dapat mengalami kemandegan atau statis serta tidak mampu

berkembang. Organisasi tidak memiliki ide-ide baru sehingga ketinggalan

dengan organisasi lain yang selalu mengembangkan ide baru dan

melaksanakan inovasi baru.

Ketrampilan Hubungan Kemanusiaan lHuman Skilfl

Ketrampilan hubungan kemanusiaan disebut pula ketrampilan

antarpribadi (lnterpersonal .Sk /4. Manajer selain dituntut memiliki

ketrampilan konsep juga perlu dibekali dengan ketrampilan yang lain yaitu

ketrampilan berkomunikasi yang efeKif. Hakikat tugas pemimpin adalah

mendorong, mengarahkan, memotivasi dan mengembangkan bawahan

untuk mau bekerja dengan produktif mencapai tujuan organisasi. Oleh

karena itu kemampuan komunikasi yang persuasif sangat penting dalam

melaksanakan tugas tersebut. Dengan komunikasi yang persuasif,

bersahabat dan kebapakan akan membuat anak buah menjadi merasa

dihargai dan kemudian akan bersikap terbuka kepada atasan. Keterbukaan

dalam hubungan antara pintpinan dan bawahan akan memungkinkan

seseorang dapat berpikir jernih dan menghilangkan salah sangka yang

dapat menghambat produKivitas kerja. Ketrampilan komunikasi ini

diperlukan baik pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah. Karena
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proses komunikasi ini berlangsung dan sangat diperlukan pada setiap level

manajemen.

Ketrampilan Teknis (Iechnical Skiil)

Merupakan pengetahuan tentang metode, proses, prosedur, serta

teknik untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang khusus dari unit organisasi.

Ketrampilan teknis diperoleh melalui pendidikan formal maupun non formal

yang bermanfaat untuk melakukan pengawasan terhadap hasil kerja

bawahan. Selain itu ketrampilan tersebut juga bermanfaat untuk

mengorganisasi kegiatan kerja, untuk memimpin dan melatih bawahan

dalam kegiatan-kegiatan yang istimewa, serta dapat pula bermanfaat untuk

mengatasi gangguan dalam pekerjaan yang disebabkan oleh kerusakan

peralatan, kerusakan kualitas, kecelakaan, material yang tidak cukup, dan

masalah-masalah koordinasi.

2. John D. Millet

Mengindentifikasi 4 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang

pemimpin yang berhasil sebagai berikut:

a. Kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan

b. Kemampuan mengambil keputusan

c. Kemampuan mendelegasikan

d. Kemampuan menanamkan kesetiaan.

d. Kelemahan-Kelemahan Teori Sifat:

Upaya untuk memperoleh kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

efektivitas kepemimpinan dari aspek ciri-ciri kepemimpinan mempunyai

kelemahan tertentu antara lain:

1 . Asumsi bahwa jika seseorang memiliki ciri-ciri tersebut akan menjadi

pemimpin yang efektif ternyata tidak demikian. Teori ini terlalu menekankan

bahwa bakat yang dibawa sejak lahir merupakan jaminan keberhasilan

seseorang menyelenggarakan fungsi-fungsi kepemimpinannya, kenyataan

menunjukkan meskipun bakat memang sangat penting, tetapi bakat

bukanlah segalanya. Kecenderungan baru tuntutan kepemimpinan yang

efektif menunjukkan bakat yang di bawa sejak lahir masih harus

dikembangkan melalui pendidikan dan latihan untuk memperluas wawasan

atau pandangan.
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2. Adanya anggapan dari penganut teori kepemimpinan ini bahwa efektivitas

kepemimpinan seseorang dapat dialihkan dari satu situasi organisasional ke

situasi organisastional yang lain dengan tingkat keberhasilan yang sama

atau keberhasilan seseorang pemimpin satu organisasi juga jaminan sukses

memimpin organisasi yang lain, meskipun tujuan, misi, fungsi, sasaran dan

kegiatan yang berbeda.

Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa setiap organisasi mempunyai

ciri-ciri yang khas. Pandangan ilmiah yang dewasa ini berkembang dan

dominan menyatakan bahwa keberhasilan seseorang pemimpin satu

organisasi memang merupakan modal penting baginya bila kemudian ia

ditempatkan pada posisi manajerial pada organisasi yang lain, akan tetapi

yang bersangkutan masih dituntut untuk melakukan penyesuaian-

penyesuaian tertentu sesuai dengan kekhasan organisasi baru yang

dipimpinnya.

3. Mendorong upaya mencari orang semacam nabi atau dewa untuk dijadikan

komandan, panglima, kepala atau jabatan lainnya yang memainkan peran

pemimpin ternyata sulit. Sistem seleksi ini tidak berhasil menyiapkan

pemimpin secara massal di masa depan. Pengembangan teori ini tidak

berhasil menemukan seperangkat bakat yang menjamin berhasilnya

kepemimpinan. Kenyataan hanyak pemimpin yang tidak memiliki bakat yang

diharapkan dan banyak pula yang bukan pemimpin memiliki sifat-sifat lebih

besar daripada mereka yang menjadi pemimpin. Hasil Eugene E. Jenning

menunjukkan kegagalan menemukan seperangkat bakat yang dapat

digunakan untuk membedakan pemimpin dengan bukan pemimpin.

Kesimpulan : beberapa ciri kepribadian dapat memprediksikan kinerja

pimpinan yang efektif, tetapi beberapa ciri tidak relevan-

e. Pedoman Umum Bagi Pemimpin

Berdasarkan pendekatan teori sifat, bakat dan ketrampilan terdapat beberapa

sifat dan ketrampilan khusus yang positif mendukung keberhasilan

kepemimpinan, maka implikasi bagi seorang pemimpin antara lain:

1. perlu mengetahui kelematan dan kelebihan diri sendiri, yang dapat diperoleh

baik melalui intropensi diri maupun melalui umpan balik dari bawahan.
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