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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN 

DAN HIPOTESIS

2.1 Definisi dan Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-

fungsi manajemen itu. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan tujuan yang diinginkan. Ada beberapa definisi tentang manajemen 

pada umumnya, walaupun definisi itu beragam bunyinya, tetapi pada pokoknya 

unsur-unsur yang ada didalamnya adalah sama diantaranya adalah :

Handoko (2003 : 8) mengatakan bahwa Manajemen adalah 

“Proses perencanaan, pengorganisasian, pengaruh dan 
pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan 
penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai 
tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Richard L.Daft (2002:8) mengatakan bahwa Manajemen adalah 

"Management is the attainment of organizational goals in an 
effective and efficient manner through planning organizing, 
leadership and control of the organization's resources.".

Sedangkan menurut James A.F. Stonner (2006) Management is

“ A process of planning, organizing, leadership and control efforts
of members of the organization as well as the use of all available 
resources in the organization to achieve organizational goals
predetermined".

Jadi dapat disimpulkan manajemen adalah proses kegiatan dengan 

melalui orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu serta 

dilaksanakan secara berurutan berjalan ke arah suatu tujuan.

Pengertian dari masing-masing proses tersebut adalah sebagai berikut :
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1. Perencanaan

Perencanaan disini berarti bahwa para manajer memikirkan kegiatan-kegiatan 

mereka sebelum melaksanakan. Berbagai kegiatan ini biasanya didasarkan 

pada berbagai metode, rencana atau logika, bukan hanya atas dasar dugaan 

atau firasat.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian disini berarti para manajer mengkoordinasikan sumber daya, 

sumber daya manusia dan material organisasi. Semakin terkoordinasi dan 

terintegrasi kerja organisasi, semakin efektif pencapaian tujuan-tujuan 

organisasi. Pengkoordinasian merupakan bagian vital pekerjaan manajer.

3. Pengarahan

Pengarahan disini berarti bahwa para manajer mengarahkan, memimpin dan 

mempengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, 

tetapi menyelesaikan tugas-tugas melalui orang lain. Mereka juga tidak 

sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu 

para bawahan melakukan pekerjaan secara paling baik.

4. Pengawasan

Pengawasan disini berarti para manajer berupaya untuk menjamin bahwa 

organisasi bergerak ke arah tujuan-tujuannya. Bila beberapa bagian organisasi 

ada pada jalur yang salah, manajer harus membetulkannya.

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni.

2. Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, 

koorperatif, dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya 

(man, money, methods, materials, machines, and market, yang 

disingkat 6M).

3. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi, yaitu perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), 

dan pengendalian (controlling).
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2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia yang disingkat MSDM adalah suatu 

ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga 

kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan 

secara maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) bersama perusahaan, karyawan 

dan masyarakat menjadi maksimal.

Adapun pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia, penulis kutip dari 

beberapa pendapat ahli sebagai berikut:

Mangkunegara (2002 : 2) mengemukakan bahwa 

“Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu perencanaan, 
pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan 
terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 
pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam 
rangka mencapai tujuan organisasi”.

Menurut Hasibuan (2002 : 10) mengemukakan bahwa 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur 
hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 
membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 
masyarakat”.

Dari definisi di atas sangatlah jelas bahwa Manajemen Sumber Daya 

Manusia adalah menyangkut ilmu dan seni untuk memperoleh tenaga kerja yang 

tepat sesuai denga kebutuhan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.

Dari pengertian di atas pula dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab 

Manajemen Sumber Daya Manusia mempunyai peranan penting dalam rangka 

mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat dipahami bahwa semua 

kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung kepada manusia-

manusia yang mengelola organisasi itu. Oleh karena itu karyawan tersebut harus 

dikelola dengan baik sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan 

dari organisasi yang telah ditentukan.
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Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa 

tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi 

sumber daya manusia (karyawan) terhadap organisasi yang bersangkutan. Oleh 

karena itu sumber daya manusia tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga 

berdaya guna dan berhasil dalam mencapai tujuan organisasi.

2.2.2 Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi 

manajerial dan fungsi operasional. Melalui kedua fungsi ini, kegiatan Manajemen 

Sumber Daya Manusia mengusahakan agar tujuan individual, organisasi maupun 

masyarakat dapat tercapai.

Menurut Flippo (2002 : 5), fungsi-fungsi manajemen Manajemen Sumber 

Daya Manusia sebagai berikut :

1. Fungsi Manajerial

Adanya fungsi manajerial yang mengatur aktifitas-aktifitas agar sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan organisasi sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai, bila terjadi penyimpangan dapat diketahui dan 

segera dilakukan perbaikan.

2. Planning (Perencanaan)

Perencanaan mempunyai arti penentuan mengenai program tenaga 

kerja yang akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan.

3. Organizing (Pengorganisasian)

Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang 

mengaitkan antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik 

sehingga dapat terjalin kerja sama satu dengan yang lainnya.

4. Directing (Pengarahan)

Pengarahan terdiri dari fungsi staffing dan leading. Fungsi staffing

adalah menempatkan orang-orang dalam struktur organisasi, 
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sedangkan fungsi leading dilakukan pengarahan SDM agar karyawan 

bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

5. Controlling (Pengawasan)

Mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan 

mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan atu kakau perlu 

menyesuaikan kembali rencana yang telah dibuat.

6. Procurement (Pengadaan)

Fungsi ini bertujuan untuk memperoleh jumlah dan jenis karyawan 

yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam fungsi ini 

tercakup penentuan bahan tenaga kerja dan penarikannya, seleksi dan 

penempatannya.

7. Development (Pengembangan)

Setelah pegawai diperoleh, maka tugas selanjutnya adalah 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kecakapannya melalui 

pendidikan dan latihan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan 

sebaik mungkin. Karena kegiatan ini menjadi penting sehubungan 

dengan perkembangan teknologi dan makin kompleksnya tugas 

manajer.

8. Integration (Integrasi)

Integrasi merupakan suatu tindakan yang menyangkut penyesuaian 

keinginan dari para pegawai dengan keinginan organisasi, untuk itu 

para manajer perlu memahami sikap dari karyawan untuk 

mempertimbangkan dalam pembuatan berbagai kebijaksanaan 

organisasi.

9. Maintenance (Pemeliharaan)

Fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kondisi-kondisi yang telah ada, yang meliputi pemeliharaan kesehatan 

dan keselamatan kerja serta komunikasi dengan pegawai.

10. Separation (Pemutusan Hubungan Kerja)
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Merupakan fungsi terakhir, jika pada fungsi operasional yang pertama,

perusahaan berusaha untuk memperoleh/menarik tenaga kerja maka 

fungsi terkahir untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawna 

diperlukan penyempurnaan dalam pelaksanaan tugas, apabila tindakan-

tindakan lain dalam penyempurnaan tugas tidak efektif maka 

pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan jalan terakhir setelah 

sebelumnya diberi surat peringatan terlebih dahulu, yang pada 

akhirnya perusahaan harus mengembalikannya lagi ke kondisi yang 

sebaik mungkin.

Menurut Manullang (2001 : 3) fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya 

Manusia terdiri dari beberapa fungsi yaitu :

1. Fungsi Manajerial

a. Perencanaan

Perencanaan berarti menentukan program personalia yang akan 

membantu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

Tujuan ini memerlukan partisipasi aktif dari manajer personalia.

b. Pengorganisasian

Jika perusahaan telah menentukan fungsi-fungsi yang harus 

dijalankan oleh karyawannya, maka manajer personalia harus 

membentuk organisasi dengan merancang susunan dari berbagai 

hubungan antara jabatan personalia dan faktor-faktor fisik. 

Organisasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan.

c. Pengarahan

Apabila manajer sudah mempunyai rencana dan sudah mempunyai 

organisasi untuk melaksanakan rencana tersebut, fungsi 

selanjutnya adalah mengadakan pengarahan terhadap pekerjaan. 

Fungsi itu berarti mengusahakan agar karyawan bekerja sama 

secara efektif.
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d. Pengawasan

Pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan 

dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan. 

Dengan kata lain pengawasan adalah fungsi yang menyangkut 

masalah pengaturan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana 

personalia yang dirumuskan sebagai dasar analisis dari tujuan 

organisasi fundamental.

2. Fungsi operasional dari :

a. Pengadaan

Pengadaan adalah menyediakan sejumlah tertentu karyawan dan 

jenis keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Tujuan tersebut menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan 

tenaga kerja, proses seleksi dan penempatan kerja.

b. Pengembangan

Pengembangan karyawan yang telah diperoleh dengan malalui 

pelatihan dengan tujuan untuk mengembagkan ketrampilan.

c. Pemberian kompensasi

Pemberian kompensasi adalah pemberian penghargaan yang adil 

dan layak terhadap para karyawan sesuai dengan sumbangan 

mereka dalam mencapai tujuan perusahaan.

d. Pengintegrasian

Pengintegrasian adalah menyangkut penyesuaian keinginan dari 

individu dengan keungan pihak perusahaan dan masyarakat.

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah mempertahankan dan meningkatkan kondisi 

yang telah ada.
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2.3 Gaya Kepemimpinan 

2.3.1 Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan secara harfian berasal dari kata pimpin. Kata pimpin 

mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan 

juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggungjawab 

baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang 

dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap 

orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya.

Menurut Wahjosumidjo (2005: 17) kepemimpinan di terjemahkan 

kedalam istilah sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-

pola, interaksi, hubungan kerja sama antarperan, kedudukan dari satu jabatan 

administratif, dan persuasif, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi 

pengaruh.

Kata “Kepemimpinan” sebagai terjemahan dari bahasa inggris 

“leadership” sering didengar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak sedikit 

para praktisi mencoba mempelajarinya dan mengupasnya. Kepemimpinan berasal 

dari kata “to lead” yang berarti memimpin atau menunjukkan sedangkan “leader” 

adalah pemimpin atau orang yang menunjukkan jalan, dapat pula berarti 

mengepalai suatu pekerjaan. Jadi kepemimpinan adalah hal yang berhubungan 

dengan tuntunan, bimbingan, menyalurkan jalan untuk mencapai tujuan bersama 

yang telah ditentukan. 

Menurut T. Hani Handoko (1996: 294), kepemimpinan adalah 

“Kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi 

orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran”.

Definisi tentang kepemimpinan juga disampaikan oleh Mardjiin Syam

dalam Hendiyat Soetopo (1984:2) yang menyatakan kepemimpinan adalah 

“Keseluruhan tindakan guna mempengaruhi serta menggiatkan 
orang, dalam usaha untuk mencapai tujuan, atau dengan definisi 
yang lebih lengkap dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah 
proses pemberian jalan (fasilitas) dari pada pekerjaan orang lain 
yang terorganisir dalam organisasi formal guna mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan”. 



17

Sedangkan menurut Tyson & Jackson (1992: 84), menambahkan bahwa 

meskipun kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai pengaruh yang meliputi 

transaksi terus-menerus antara pemimpin dan pengikut, yang lain menganggap 

bahwa minimal ada 3 kondisi yang perlu dipuaskan apabila kepemimpinan terjadi 

yaitu : 

1)   Pemimpin harus menunjukkan penyebab terjadinya sesuatu. 

2) Hubungan antara perilaku pemimpin dan pengaruhnya harus dapat 

diamati.

3) Serta harus ada perubahan-perubahan yang riil dalam perilaku anggota 

organisasi dan dalam hasil akhir yang berikutnya sebagai konsekuensi 

tindakan pemimpin. 

Kepemimpinan merupakan suatu fungsi yang harus dilaksanakan dalam 

suatu organisasi, karena kepemimpinan itulah yang setiap saat mengambil 

keputusan tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam organisasi. Setiap 

organisasi memerlukan kepemimpinan tertentu yang sering berbeda antar satu 

organisasi dengan organisasi lainnya. Disamping itu setiap organisasi selalu 

mengalami perubahan situasi dimana setiap situasi memerlukan gaya 

kepemimpinan yang berbeda. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar 

bekerja mencapai tujuan dan sasaran dalam kondisi tertentu. 

2.3.2 Pengertian Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan seorang pemimpin merupakan hal yang ikut 

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Dan penerapan gaya 

memimpin antara satu organisasi dengan organisasi yang lain berbeda-beda sesuai 

dengan kondisi organisasi dan pola kerja anggota organisasi, sehingga dalam 

penerapannya gaya kepemimpinan ini akan meningkatkan kinerja para anggota 

organisasi. 

Ada beberapa pengertian gaya kepemimpinan menurut para ahli. Menurut 

Mitfah Toha (1993: 297), bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang 
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digunakan oleh seseorang (dosen) pada saat orang tersebut mencoba 

mempengaruhi perilaku mahasiswa (dosen). Gaya kepemimpinan diartikan 

sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pengajar (dosen) dalam 

mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku organisasinya (Nawawi, 

2003:113).

Gaya kepemimpinan menurut Kartini Kartono (2005: 46)

mendefinisikan 

“gaya kepemimpinan adalah pola-pola perilaku yang diterapkan 

seorang pemimpin dalam bekerja dengan melalui orang lain seperti 

dipersepsikan orang-orang”. 

Pola perilaku konsisten yang dimaksud disini adalah pola-pola yang 

timbul pada diri orang-orang pada waktu mereka mulai memberikan tanggapan 

dengan cara yang sama dalam kondisi yang serupa dan pola itu membentuk 

kebiasaan tindakan yang setidaknya dapat diperkirakan bagi mereka yang bekerja 

dengan orang-orang. 

Sedangkan gaya kepemimpinan menurut pendapat Ranu Pandjojon dan 

Husnan (1986: 28) adalah sebagai berikut : 

“gaya kepemimpinan sebagai pola tingkah laku yang dirancang 
untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu 
untuk mencapai tujuan tertentu, setiap pemimpin mempunyai gaya 
kepemimpinan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang 
lain dan tidak semestinya suatu gaya lebih baik atau lebih jelek 
daripada gaya kepemimpinan yang lainnya”. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah pola perilaku yang dilakukan oleh seseorang pemimpin 

pada saat pemimpin tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain agar 

bekerja mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi 

dan situasi dalam organisasi. 

2.3.3 Jenis-jenis Gaya Kepemimpinan

Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Dasar 

yang digunakan dalam memilih gaya kepemimpinan merupakan tugas yang harus 
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dilakukan oleh pimpinan. Seorang pimpinan harus mempunyai kapasitas untuk 

membaca situasi yang dihadapi dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai 

dengan situasi dan kondisi suatu organisasi. Menurut Heidjrachman dan Suad 

Husnan (2002:225) secara umum, gaya kepemimpinan dapat dibagi menjadi 3 

kelompok besar, yaitu : 

1) Gaya kepemimpinan otokratik (The Autocratic Leader) 

Menurut tipe ini, pimpinan yang mengambil keputusan dan 

pimpinan pula yang bertanggungjawab atas keberhasilan tujuan karena 

pemimpin yang otokrasi menganggap bahwa bawahannya tidak mampu 

untuk mengarahkan diri mereka sendiri. 

2) Gaya kepemimpinan partisipasi (The Participative Leader) 

Seorang pemimpin yang partisipasif menjalankan 

kepemimpinannya melalui konsultasi. Bawahan dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan dengan cara menerima berbagai pendapat dan 

pemikiran dari bawahan mengenai keputusan yang akan ia ambil. Ia 

akan mendengarkan dan menerima ide atau pemikiran dari bawahannya 

sejauh pemikiran tersebut dapat dipraktekkan. 

3) Gaya kepemimpinan “kendali bebas” (The Free Rein Leader) 

Menurut tipe ini, pemimpin mendelegasikan wewenang untuk 

mengambil keputusan kepada bawahan. Pemimpin menyerahkan 

tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan dalam arti 

pemimpin ingin agar bawahan bisa mengendalikan diri terhadap 

penyelesaian suatu pekerjaan. 

Adapun jenis-jenis gaya kepemimpinan menurut Malayu S. P. Hasibuan 

(2005:170) adalah sebagai berikut: 

1) Kepemimpinan Otoriter 

Kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang, 

sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan. Pengambilan 

keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin, 
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bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide dan 

pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. 

2) Kepemimpinan Partisipatif 

Kepemimpinan Partisipatif adalah apabila dalam kepemimpinan 

dilakukan dengan cara persuatif, menciptakan kerjasama yang serasi, 

menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi para bawahan. Pemimpin 

memotivasi bawahan agar merasa ikut memiliki perusahaan. 

3) Kepemimpinan Delegatif 

Kepemimpinan delegatif apabila seorang pemimpin 

mendelegasikan wewenang dengan agak lengkap. Dengan demikian, 

bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan bebas atau 

leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya. Pemimpin tidak peduli cara 

bawahan mengambil keputusan dan mengerjakan pekerjaannya, 

sepenuhnya diserahkan kepada bawahan. 

4) Kepemimpinan Situasional 

Penekanan pendekatan situasional adalah pada perilaku pemimpin 

dan anggota pengikut dalam kelompok dan situasi yang variatif. Dalam 

kepemimpinan situsional, tidak ada satu pun cara yang terbaik untuk 

mempengaruhi orang lain. Gaya kepemimpinan mana yang harus 

digunakan terhadap individu atau kelompok tergantung pada tingkat 

kesiapan orang yang akan dipengaruhi. 

Menurut George R. Terry yang dialihbahasakan oleh G.A. Ticoalu, 

(2001 : 200-203), terdapat enam (6) tipe gaya kepemimpinan, yaitu: 

1) Kepemimpinan Pribadi (Personal Leadership) 

Kepemimpinan pribadi dilaksanakan melalui hubungan pribadi. 

Petunjuk- petunjuk dan dorongan atau motivasi diberikan secara pribadi 

oleh pihak pimpinan. Tipe ini sering dianut oleh perusahaan-perusahaan 

kecil, karena kompleksitas tenaga kerja maupun kegiatannya amatlah 

kecil, sehingga pelaksanaannya mudah dan sangat efektif untuk 

dilaksanakan. 
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2) Kepemimpinan Non Pribadi (Non Personal Leadership) 

Kepemimpinan jenis ini, segala peraturan dan kebijakan-kebijakan 

yang berlaku pada perusahaan melalui bawahan-bawahannya atau 

mempergunakan media non pribadi serta kepercayaan-kepercayaan, baik 

rencana-rencana. Pada tipe ini sangatlah berperan program 

pendelegasian wewenang. 

3) Kepemimpinan Otoritas (Authoritarian Leadership) 

Kepemimpinan jenis ini didasarkan atas anggapan bahwa 

kepemimpinan merupakan suatu hak dan pemimpin bersifat agak kaku. 

Tugas-tugas, fasilitas, dan petunjuk-petunjuk diberikan tanpa 

mengadakan konsultasi dengan pekerja yang melaksanakan tugas. 

4) Kepemimpinan Demokrasi (Democrative Leadership) 

Kepemimpinan jenis ini ditandai oleh partisipasi kelompok dan 

diproduktifkan opini-opininya. Pihak pimpinan mengajukan tindakan-

tindakan tertentu, akan tetapi menunggu persetujuan kelompok dan 

berusaha memenuhinya. 

5) Kepemimpinan Peternalistis (Paternalistic Leadership) 

Kepemimpinan tipe ini dicirikan oleh suatu pengaruh yang 

paternal atau kebapakan dalam hubungan antar pemimpin kelompok, 

tujuannya untuk melindungi dan memberi arah. 

6) Kepemimpinan Bakat (Indigenous Leadership) 

Kepemimpinan yang timbul pada orang-orang dari kelompok 

organisasi sosial informal. Kelompok ini membentuk saling 

mempengaruhi diri seseorang dengan orang lain pada pekerjaan di 

rumah, di sekolah, pada permainan, dan sering timbul secara spontan 

atau ditentukan oleh keaslian sifat dan pembawaan. 

Menurut Ishak Arep, Hendri Tanjung, (2003 : 93-94), mengemukakan 

empat (4) gaya kepemimpinan yang lazim digunakan, antara lain: 
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1) Democratic leadership 

Yakni suatu gaya kepemimpinan yang menitikberatkan kepada 

kemampuan untuk menciptakan moral dan kemampuan untuk 

menciptakan kepercayaan. 

2) Dictatorial atau Authocratic Leadership 

Yakni suatu gaya kepemimpinan yang menitikberatkan kepada 

kesanggupan untuk memaksakan keinginannya yang mampu 

mengumpulkan pengikut- pengikutnya untuk kepentingan pribadinya 

dan golongannya dengan kesedian untuk menerima segala risiko apapun. 

3) Paternalistik Leadership 

Yakni bentuk gaya pertama (Democratic) dan kedua (Dictatorial) di 

atas. Yang pada dasarnya kehendak pemimpin juga harus berlaku, 

namun dengan jalan atau melalui unsur-unsur demokrasi. Sistem ini 

dapat diibaratkan “Diktator” yang berselimutkan “Demokratis”. 

4) Free Rein Leadership 

Yakni salah satu gaya kepemimpinan yang 100% menyerahkan 

sepenuhnya seluruh kebijaksanaan pengoperasian manajemen sumber 

daya manusia kepada bawahannya dengan hanya berpegang kepada 

ketentuan-ketentuan pokok yang ditentukan oleh atasan mereka. 

Pimpinan disini hanya sekedar mengawasi dari atas dan menerima 

laporan kebijaksanaan pengoperasian yang dilaksanakan oleh bawahan. 

Dari beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa jenis gaya 

kepemimpinan dalam sebuah organisasi adalah 

1) Gaya kepemimpinan otoriter 

Gaya kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau 

wewenang, sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan. karena 

pemimpin yang otokrasi menganggap bahwa bawahannya tidak mampu 

untuk mengarahkan diri mereka sendiri. 
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2) Gaya kepemimpinan Demokratis 

Pemimpin memotivasi bawahan agar merasa ikut memiliki 

perusahaan dengan cara bawahan dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan dengan menerima berbagai pendapat dan pemikiran dari 

bawahan mengenai keputusan yang akan ia ambil. Ia akan 

mendengarkan dan menerima ide atau pemikiran dari bawahannya 

sejauh pemikiran tersebut dapat dipraktekkan. 

3) Gaya kepemimpinan delegatif 

Pemimpin menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan 

kepada bawahan dalam arti pemimpin ingin agar bawahan bisa 

mengendalikan diri terhadap penyelesaian suatu pekerjaan Dengan 

demikian, bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan 

bebas atau leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Gaya Kepemimpinan pada penerapannya dapat memilih salah satu gaya 

kepemimpinan atau menggabungkan beberapa gaya kepemimpinan yang sesuai 

dengan keadaaan organisasi, sehingga ketepatan pemilihan gaya kepemimpinan 

akan meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.

2.3.4 Indikator Gaya kepemimpinan

Menurut (Yalk, dalam Hari Mulyadi, 2004:14) ada beberapa indikator-

indikator gaya kepemimpinan yaitu :

1. Mempengaruhi orang lain ( memotivasi dan memberikan inspirasi)

2. Memberi imbalan dan dukungan

3. Mengembangkan dan membimbing

2.4 Pengalaman 

2.4.1 Pengertian Pengalaman Mengajar

Pengalaman mengajar dalam melaksanakan tugas pada sebuah organisasi 

sangatlah penting peranannya. Seorang pengajar (dosen) yang memiliki 
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pengalaman mengajar lebih banyak tentu akan lebih mengerti apa yang harus 

dilakukan ketika menghadapi sebuah masalah yang muncul. Selain itu pengjar 

(dosen) tersebut akan lebih cepat dalam bekerja dan tidak harus beradaptasi 

dengan tugas yang dijalankan karena sudah memiliki pengalaman. Sehingga 

organisasi akan lebih mudah mencapai tujuan organisasi karena didukung oleh 

para pengajar (dosen) yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. 

Pengalaman mengajar menunjukan suatu kemampuan atau keterampilan 

yang dimiliki seseorang (dosen). Seseorang (dosen) yang sudah memiliki 

pengalaman pasti akan lebih mudah untuk memahami suatu pekerjaan yang 

serupa daripada orang yang belum memiliki pengalaman dalam mengajar. 

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan Hariandja (2002 : 120) menyatakan, 

” Pengalaman mengajar adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang pernah diduduki 

sebelumya selama kurun waktu tertentu.” Selain itu ada pendapat lain menurut 

Hasibuan (2002 : 55), ”Pengalaman mengajar seorang pelamar hendaknya 

mendapat pertimbangan utama dalam proses seleksi. Orang yang berpengalaman 

merupakan calon pengajar yang siap pakai”. Sedangkan pendapat Ranupandojo

(1984) mengemukakan pengalaman adalah ukuran tentang lama waktu atau masa 

kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan 

dan telah melaksanakan dengan baik.

Pengalaman mengajar menurut pendapat Alwi ( 2001 : 717 ) ”Masa kerja 

atau pengalaman mengajar adalah jangka waktu atau lamanya seseorang mengajar 

pada suatu instansi, lembaga atau sebagainya” 

Banyak perguruan tinggi yang dalam perekrutan tenaga kerjanya dipilih 

yang sudah mempunyai pengalaman dalam mengajar, karena pengalaman 

mengajar seseorang dianggap sebagai salah satu kualitas tenaga kerja, sehingga 

tenaga kerja (dosen) yang berpengalaman sangat dibutuhkan dalam dunia 

pendididkan. Banyaknya pengalaman mengajar seseorang ditentukan oleh masa 

kerja atau lamanya seseorang itu mengajar. 

Dari uraian beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengalaman mengajar adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan 

seseorang (dosen) yang dapat diukur dari masa kerja seorang. Sehingga semakin 
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lama seseorang mengajar semakin bertambah pengalamannya terhadap 

pekerjaannya. Dengan banyaknya pengalaman mengajar yang dimiliki seseorang 

dosen maka dosen tersebut akan lebih menguasai pekerjaannya, sehingga dapat 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik ini berarti orang tersebut mempunyai 

efektifitas mengajar yang baik. 

2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalaman Mengajar

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengalaman mengajar 

seseorang. Beberapa faktor lain mungkin juga berpengaruh dalam kondisi-kondisi

tertentu, tetapi tidak mungkin untuk menyatakan secara tepat semua faktor yang 

dicari dalam diri karyawan potensial. Adapun beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengalaman mengajar menurut (T. Hani Handoko, 2003: 241)

adalah:

a) Latar belakang pribadi, mencakup pendidikan dan pengalaman mengajar. 

Untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan seseorang di waktu yang 

lalu.

b) Bakat dan minat (aptitude and interest), untuk memperkirakan minat dan 

kapasitas atau kemampuan seseorang.

c) Sikap dan kebutuhan (attitudes and needs) untuk meramalkan 

tanggungjawab dan wewenang seseorang.

d) Kemampuan-kemampuan analitis dan manipulatif, untuk mempelajari 

kemampuan penilaian dan penganalisaan.

e) Keterampilan dan kemampuan teknik, untuk menilai kemampuan dalam 

pelaksanaan aspek-aspek teknik pekerjaan.

f) Kesehatan, tenaga dan stamina, untuk melihat kemampuan phisik seseorang 

dalam pelaksanaan pekerjaan.

2.4.3 Indikator Pengalaman mengajar

Selain faktor-faktor tersebut di atas, menurut Bill Foster (2001: 43) ada 

beberapa hal lain yang juga dapat digunakan untuk menentukan berpengalaman 
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tidaknya seorang dosen yang sekaligus dapat digunakan sebagai indikator 

pengalaman mengajar yaitu:

1) Lama waktu/ masa kerja.

Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang

(dosen) sehingga dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah 

melaksanakan dengan baik.

2) Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau informasi 

lain yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Pengetahuan juga mencakup 

kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada tanggungjawab 

pekerjaan. Sedangkan keterampilan merujuk pada kemampuan fisik yang

dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan suatu tugas atau pekerjaan.

3) Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan.

Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek teknik peralatan 

dan teknik pekerjaan.

2.5 Efektivitas 

2.5.1   Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai beberapa jauh 

tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.hal tersebut sesuai 

dengan pengertian efektivitas.

Menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa : 

“ Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa 
jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. 
Dimana makin besar presentasi target yang dicapai, makin 
tinggi efektifitasnya”. 

Adapun pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) 

adalah : 
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“ Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output 

yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah 

input”. 

Sedangkan menurut Ravianto (1989:113)

“Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh 
mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini 
berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan 
perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat 
dikatakan efektif”.

Dari pengertian-pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa 

efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, 

kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh managemen, yang mana target 

tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

2.5.2 Faktor-Faktor Yang Menentukan Efektivitas

Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas, seperti yang dikemukakan 

oleh Ricard M. Steers, yang menyatakan adanya empat faktor yang dapat 

mempengaruhi efektivitas yaitu :

a.Karakteristik organisasi

Terdiri dari struktur dan teknologi organisasi dimana yang dimaksud 

struktur adalah hubungan yang relatif tetap sifatnya, sehubungan dengan 

susunan sumber daya manusianya. Struktur meliputi bagaimana 

organisasi menyusun orang-orang atau mengelompokkan orang-orang 

dalam menyelesaikan pekerjaannnya. Sedangkan yang dimaksud 

teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan 

mentah menjadi keluaran jadi. Dengan teknologi yang tepat akan 

menunjang kelancaran organisasi didalam mencapai sasaran, disamping 

juga dituntut adanya penempatan orang yang tepat pada tempat yang 

tepat pula.

b.Karakteristik Lingkungan

Mempunyai pengaruh penting di dalam organisasi. Lingkungan itu 

mencakup dua aspek yang berhubungan, yaitu lingkungan ekstern dan 

intern.
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c.Karakteristik Pekerja

Merupakan karakteristik yang penting, karena pekerja merupakan 

sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan sumber 

daya yang ada di dalam organisasi. Pekerja merupakan modal utama

didalam organisasi yang akan berpengaruh terhadap efektivitas, karena 

walaupun teknologi yang canggih dan didukung adanya struktur yang 

baik, tanpa adanya pekerja maka semuanya itu tidak berguna.

d.Karakteristik kebijaksanaan dan Managemen

Kebijaksanaan dan praktek managemen dapat mempengaruhi pencapaian 

hasil atau dapat juga merintangi pencapaian tujuan. Dalam hal ini 

mencakup bagaimana kebijaksanaan dan praktek pimpinan dalam 

tanggung jawabnya terhadap para pekerja dan organisasi.

2.5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas, menurut (Siagian, 

1983:154) adalah :

a.  Ketrampilan

Ketrampilan banyak pengaruhnya terhadap efektivitas. Keterampilan 

pengajar dalam suatu instansi dapat ditingkatkan melalui latihan-

latihan.

b. Motivasi

Dengan adanya motivasi mendorong seseorang utuk lebih giat dalam 

menjalankan tugasnya.

c. Disiplin kerja

Keadaan yang menyebabkan/memberikan dorongan kepada dosen 

untuk berbuat dan melakukan segala kegiatan sesuai dengan norma-

norma/peraturan yang telah ditetapkan

d. Sikap dan etika kerja

Etika dalam hubungan kerja sangat penting karena akan menciptakan 

hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara pelaku dalam proses 

yang akan meningkatkan efektivitas belajar mengajar.
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e. Gizi dan kesehatan

Apabila ada dosen yang mengalami gangguan kesehatan dan ia tidak 

dapat melaksanakan pekerjaannya maka secara otomatis tidak akan ada 

efektivitas dlam proses belajar mengajar.

f. Tingkatan penghasilan

Penghasilan atau gaji yang cukup berdasarkan prestasi kerja akan 

memberi semangat sehingga efektivitas akan tercapai.

g. Lingkungan dan iklim kerja

Lingkungan dan iklim kerja yang mendukung akan menambah kerja 

yang lebih efektif.

h. Sarana / alat

Dengan adanya peralatan dan perlengkapan yang memadai dan 

menunjang akan meningkatkan efektivitas.

i. Manajemen

Adanya manajemen yang baik maka dosen akan terorganisasi dengan 

baik yang akan mendukung suatu efektivitas proses belajar mengajar.

j. Kesempatan berprestasi

Setiap orang ingin mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, 

dengan diberikan kesempatan berprestasi maka dosen akan dapat 

meningkatkan efektivitas.

2.5.4 Belajar Yang Efektif

Menurut Muhibbin Syah (1995:88) Belajar adalah kegiatan yang 

berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap 

penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau 

gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar 

yang di alami siswa (mahasiswa). 

Menurut Gordon H.Bower & Ernest R. Hilgard yang dikutip Noerhadi 

Djamal ( 2004:25 ) Belajar adalah perubahan perilaku seseorang terhadap situasi 



30

tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi 

itu, dimana perubahan itu dapat dijelaskan bukan atas dasar kecenderungan 

respons pembawaan, kematangan atau keadaan-keadaan sesaat seseorang. 

Sedangkan menurut Skinner, seperti yang dikutip Muhibbin Syah (2010:64)

berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi (penyesuaian tingkah 

laku) yang berlangsung secara progresif.

Belajar yang efektif dapat membantu siswa (mahasiswa) untuk 

meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai, untuk meningkatkan cara belajar yang efektif harus memperhatikan 

beberapa hal yakni :

1) Kondisi internal 

Yang dimaksud kondisi internal yaitu kondisi yang ada dalam diri siswa

(mahasiswa) itu sendiri misalnya  kesehatannya, keamanannya, 

ketentramannya. 

Menurut Maslow sebagaimana yang dikutip Roestiyah (1982 : 167-168) 

ada 5 jenjang kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi yaitu : 

a) Kebutuhan physiologis (kebutuhan jasmani manusia) 

Untuk dapat belajar yang efektif, siswa harus sehat jangan sampai sakit 

yang dapat mengganggu kerja otak yang mengakibatkan terganggunya 

kondisi dan konsentrasai belajar. 

b) Kebutuhan akan keamanan. 

Perasaan kecewa, dendam, takut akan kegagalan tidak seimbang mental 

dan kegoncangan-kegoncangan emosi yang lain dapat menganggu 

kelancaran belajar seseorang. Oleh karena itu agar cara belajar siswa 

dapat ditingkatkan kearah yang efektif, maka siswa harus dapat 

menjaga keseimbangan emosi, sehingga perasaan aman dapat tercapai 

dan konsentrasi pikiran dapat dipusatkan pada materi pelajaran yang 

ingin dipelajari. 



31

c) Kebutuhan akan kebersamaan dan cinta 

Keinginan untuk diakui sama dengan orang lain merupakan kebutuhan 

primer yang harus dipenuhi. Oleh karena itu belajar bersama dengan 

kawan-kawan lain dapat meningkatkan pengetahuan dan ketajaman 

berfikir siswa. 

d) Kebutuhan akan status. Misalnya keinginan akan keberhasilan (optimis) 

e) Kebutuhan self-actualisation

2) Kondisi external 

Yang dimaksud dengan kondisi external adalah kondisi yang ada 

diluar diri pribadi manusia, umpamanya kebersihan rumah, 

penerangan, serta keadaan lingkungan fisik yang lain. Untuk dapat 

belajar yang efektif diperlukan lingkungan fisik yang baik atau teratur

misalnya : 

a) Ruang belajar harus bersih, tak ada bau-bauan yang dapat   

    menganggu konsentrasi pikiran. 

b)  Ruang cukup terang, tidak gelap yang tidak menggangu mata.

c) Cukup sarana yang diperlukan untuk belajar, misalnya buku-buku, 

alat pelajaran, dan sebagainya.

3) Strategi belajar 

Belajar yang efisien dapat tercapai apabila dapat menggunakan strategi 

belajar yang tepat. Strategi belajar dapat diperlukan untuk dapat mengatur waktu 

yang seefisien-efisiennya dan mencapai hasil yang semaksimal-maksimalnya. 

Dibawah ini diberikan beberapa pedoman pelaksanaan cara belajar yang efektif 

untuk dapat dipelajari agar dapat membantu siswa (mahasiswa) dalam belajar. 

a) Cara mengatur waktu belajar 

b) Cara mempelajari bahan pelajaran

c) Cara menpelajari buku bacaan 
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2.5.5 Mengajar Yang Efektif

Menurut Roestiyah (1982:44) mengajar yang efektif ialah mengajar yang 

dapat membawa belajar mahasiswa yang efektif pula. Untuk melaksanakan 

mengajar yang efektif diperlukan syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Belajar secara aktif baik mental atau psikis. Didalam belajar anak harus 

mengalami aktifitas mental.

b. Harus dapat mempergunakan banyak metode waktu mengajar. Variasi 

metode mengakibatkan penyajian bahan pelajaran lebih menarik 

perhatian, mudah diterima, dan kelas menjadi hidup. Metode penyajian 

yang selalu sama akan membosankan bagi mahasiswa.

c. Motivasi, hal ini sangat berperanan pada kemajuan perkembangan anak 

selanjutnya melalui proses belajar. Bila motovasi dosen tepat mengenai 

sasaran akan meningkatkan kegiatan belajar mahasiswa. Dengan tujuan 

yang jelas mahasiswa akan belajar lebih tekun, lebih giat dan 

bersemangat. 

d. Kurikulum yang baik dan seimbang. Kurikulum perguruan tinggi yang 

memenuhi ketentuan masyarakat dikaitan bahwa kurikulum itu baik dan 

seimbang 

e. Mempertimbangkan pada perbedaaan individual 

f. Selalu membuat perencanaan sebelum mengajar. Dengan persiapan 

mengajar dosen akan mantap didepan kelas. 

g. Pengaruh dosen yang sugestif perlu diberikan pula kepada mahasiswa.

sugesti yang kuat akan merangsang mahasiswa untuk lebih giat belajar. 

h. Harus memiliki keberanian, menghadapi mahasiswa juga masalah-

masalah yang timbul waktu proses belajar mengajar berlangsung. 
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i. Mampu menciptakan suasana yang demokratis di universitas. 

j. Pada penyajian bahan pelajaran pada mahasiswa, dosen perlu 

memberikan masalah-masalah yang merangsang mahasiswa untuk  

berfikir. Rangsangan yang mengena sasaran menyebabkan anak dapat 

mereaksi dengan tepat terhadap persoalan yang dihadapinya. 

k. Semua pelajaran yang diberikan pada mahasiswa perlu diintegrasikan,      

sehingga mahasiswa memiliki pengetahuan yang terintegrasi tidak 

terpisah-pisah. 

l. Pelajaran di perguruan tinggi perlu dihubungkan dengan kehidupan 

yang sebenarnya di masyarakat. 

m.Dalam interaksi belajar mengajar dosen harus banyak memberi 

kebebasan pada mahasiswa, untuk dapat menyelidiki sendiri, 

mengamati sendiri, belajar sendiri, mencari pemecahan masalah sendiri. 

n. Pengajaran remedial 

o. Banyak faktor menjadi penyebab kesulitan belajar. Dosen perlu 

meneliti faktor-faktor itu, agar dapat memberikan diagnosa kesulitan 

belajar dan menganalisa kesulitan-kesulitan itu.

2.5.6 Indikator Efektivitas 

Menurut Hidayat (2005:7) efektivitas adalah ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target kerja (kualitas, kuantitas,dan waktu) telah tercapai jadi 

semakin besar persentasi mengajar yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. 

Dari pengertian efektivitas menurut Hidayat (2005:7), maka untuk 

mengukur efektivitas yaitu:
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1.Kualitas

2.Kuantitas

3.Waktu

Pengertian dari kualitas, kuantitas, dan waktu yaitu :

1. Kualitas adalah kesesuaian isi , kerapihan, dalam mengajar dan ketelitian 

mengajarnya.

2. Kuantitas adalah mencakup jumlah pekerjaan (mengajar) yang harus 

dikerjakan serta jumlah pekerjaan tambahan yang diselesaikan dosen.

3. Waktu adalah kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh setiap orang , waktu 

kerja dimaksudkan untuk menentukan jangka waktu seorang dosen dalam

menyelesaikan pekerjaan berdasarkan tingkat keluaran yng diinginkan.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur efektivitas proses belajar mengajar, 

penulis menggunakan kriteria ukuran yang dikemukakan oleh Hidayat (2005:7), 

yaitu kualitas, kuantitas, dan waktu.

2.6 Hubungan Antar Variabel

2.6.1 Hubungan Gaya Kepemimpinan Terhadap Pengalaman

Kepemimpinan seorang pengajar (dosen) dapat dilihat dari pengalaman 

mengajar dosen tersebut. Dimana pengalaman mengajar seorang dosen dapat diukur 

melalui rentan waktu atau masa kerja yang telah dilaluinya (Trijoko, 1980), sehingga 

pengajar (dosen) dapat mengarahkan, mempengaruhi, menggerakkan mahasiswa agar 

dapat meningkatkan efektivitas dalam proses belajar mengajar.

Basuki (2009); Nur Ayu (2013); Tedjowijojo (2013) telah meneliti gaya 

kepemimpinan terhadap pengalaman, kemudian menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalaman.

2.6.2 Hubungan Pengalaman Mengajar Terhadap Efektivitas

Pengalaman juga dapat mempengaruhi efektivitas, seorang pengajar 

(dosen) yang memiliki pengalaman mengajar lebih banyak tentu akan lebih 

mengerti apa yang harus dilakukan ketika menghadapi sebuah masalah yang 
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muncul. Banyak perguruan tinggi atau universitas yang dalam proses rekruitmen 

dosen dipilih dosen yang sudah mempunyai pengalaman mengajar, karena 

pengalaman mengajar seorang dosen dianggap sebagai salah satu nilai lebih dari 

seorang pengajar (dosen). Seperti menurut Hasibuan (2002:55) Pengalaman 

mengajar seorang pelamar hendaknya mendapat pertimbangan utama dalam 

proses seleksi. Orang yang berpengalaman merupakan calon pengajar yang siap 

pakai.

Beberapa peneliti telah menguji hubungan antara pengalaman dengan 

efektivitas, antara lain Surya (2014); Saputra (2009); Herawaty (2013); 

Fatmawaty (2003), bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap efektivitas.

2.6.3 Hubungan Gaya Kepemimpinan Terhadap Efektivitas

Gaya kepemimpinan akan mempengaruhi efektivitas, terutama dalam 

proses belajar mengajar. Hidayat (1986) berpendapat bahwa efektivitas adalah 

suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan 

waktu) telah tercapai, dimana makin besar presentasi target yang dicapai, makin 

tinggi efektifitasnya, indikator-indikator efektivitas meliputi kualitas, kuantitas, 

dan waktu. Oleh karena itu gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pengajar

akan sangat menentukan terciptanya efektivitas. Apabila mahasiswa menyukai 

gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pengajar (dosen), maka mahasiswa

akan termotivasi untuk belajar dengan lebih baik, sehingga akan diperoleh 

efektivitas dengan hasil yang tinggi. 

Beberapa peneliti telah menguji hubungan antara gaya kepemimpinan

dengan Efektivitas, antara lain Purba (2011); Wicaksono (2011); Teviana (2011), 

bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap efektivitas

2.7 Kerangka Berpikir

Teknologi yang berkembang pesat saat ini mendorong organisasi untuk 

semakin kompetitif. Salah satu faktor keunggulan tersebut adalah Sumber Daya 

Manusia. Sumber Daya Manusia merupakan sumberdaya yang berbeda dengan 

faktor-faktor produksi lainnya, karena manusia memiliki pikiran, perasaan, status, 



36

kebutuhan, keinginan, dan latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu

diperlukan proses pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan sumber-sumber daya 

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

(Hasibuan, 2010).

Namun pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada dalam 

organisasi tersebut akan sangat dipengaruhi berbagai macam faktor baik itu 

berasal dari sistem, kelompok, ataupun individu yang ada dalam organisasi

tersebut. Salah satunya adalah faktor gaya kepemimpinan. Menurut Benjamin 

dan Flyinn (2006) (dalam Brahmana dan Sofyandi, 2007).

Gaya kepemimpinan pada hakekatnya adalah salah satu aspek manajerial 

dalam suatu organisasi. Pada sisi implementasi manajerial, kepemimpinan adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan suatu 

tindakan pada diri seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu 

pada situasi tertentu (Siagian, 2004).

Dalam kaitannya dengan menggerakkan dan mempengaruhi orang lain 

(mahasiswa) maka seorang pimpinan (dosen) hendaknya mampu memberikan 

dorongan atau rangsangan agar mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan 

belajar didalam proses belajar mengajar agar efektif. Ukuran-ukuran gaya 

kepemimpinan meliputi mempengaruhi orang lain, memberikan imbalan dan 

dukungan, serta mengembangkan dan membimbing (Yalk, dalam Hari Mulyadi, 

2004).

Keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan maupun berbagai 

kelompok dalam suatu organisasi tertentu, sangat tergantung pada mutu

kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi itu sendiri (Siagian, 2003:2). Oleh

karena itu, proses belajar mahasiswa sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang 

diterapkan oleh pengajar dikelas dan juga dipengaruhi oleh banyaknya 

pengalaman yang dimiliki dosen tersebut. seperti pendapat Oliva (1985), Wiles & 

Bondi (1986) bahwa seorang pengajar (dosen) sebelum diangkat sebagai manajer 

pendidikan (dosen) maka yang bersangkutan sangat perlu memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang cukup dalam bidangnya. Indikator-indikator pengalaman mengajar 
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adalah lama masa kerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan, dan penguasaan 

dalam pekerjaan dan peralatan (Foster, 2001:43).

Sehingga apabila gaya kepemimpinan yang diterapkan sesuai dengan 

harapan mahasiswa serta organisasi maka pengalaman mengajar yang banyak dan 

gaya kepemimpinan dosen dapat meningkatkan efektivitas mahasiswa dalam 

proses belajar mengajar. Sehingga tujuan universitas dapat tercapai dengan baik. 

2.8 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap penelitian yang 

kebenaranya harus di uji secara empiris dengan melalui berbagai pengujian. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:62) mengatakan bahwa “hipotesis adalah 

suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul”.

Menurut Winarno Surachmad (1998:63) “hipotesis adalah perumusan 

jawaban sementara terhadap suatu hal yang dimaksudkan sebagai jawaban 

tuntutan sementara dalam penelitian untuk mencari jawaban yang sebenar-

benarnya”.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Gaya kepemimpinan Berpengaruh terhadap Pengalaman Mengajar di 

Universitas Widyatama. 

b. Gaya kepemimpinan Berpengaruh terhadap efektivitas proses belajar 

mengajar di Universitas Widyatama. 

c. Pengalaman Mengajar Berpengaruh terhadap efektivitas proses belajar 

mengajar di Universitas Widyatama. 

d. Gaya kepemimpinan dan pengalaman mengajar secara bersama-sama

Berpengaruh terhadap efektivitas proses belajar mengajar di Universitas 

Widyatama.


