
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemimpin adalah orang yang mampu memimbing, mempergunakan wewenangnya 

dan mengarahkan kelompoknya untuk melaksanakan tugas guna mencapai tujuan. Sedangkan 

kepemimpinan ialah usaha seorang pemimpin untuk mengkoordinasikan, memberi motivasi 

dan mempengaruhi tingkah laku kelompoknya untuk mencapai suatu tujuan. Posisi 

kepemimpinan sangat strategis karena menjadi penggerak bagi sumber daya yang ada dalam 

suatu lembaga. Oleh karena itu,suatu lembaga dapat dikatakan sukses apabila kualitas 

kepemimpinan tersebut dapat membuat tujuan dari sebuah lembaga tersebut bisa 

tercapai.Penentu maju mundurnya dan hidup matinya suatu lembaga tergantung pada cara 

yang diaplikasikan oleh seorang pemimpin di lembaga tersebut. Hal itu dikarenakan, 

pemimpin adalah sebagai mesin penggerak yang mengarahkan apa dan kemana tujuan yang 

akan dicapai,strategi seperti apakah yang hendak dipakai, bagaimana sistem yang akan 

dilaksanakan dan siapa saja yang akan diajak bekerja sama dalam membangun serta 

mewujudkan cita-cita lembaga di masa yang akan datang (Asmani, 2012:9-10).  

Kepemimpinan adalah pengaruh komunikasi langsung antar pribadi dalam situasi 

tertentu untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu (Tannebaum, Weschler, dan 

Nassarik,1961). Menurut Shared Goal, Hemhiel dan Coons (1957) definisi kepemimpinan 

adalah sebagai sikap pribadi yang ditampilkan oleh seseorang dalam memimpin pelaksanaan 

aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Rauch dan Behling 

(1984) kepemimpinan adalah suatu proses yaitu mempengaruhi aktivitas kelompok yang 

diatur untuk mencapai tujuan bersama. 

Terdapat perbedaan antara definisi kepemimpinan dan manajemen, menurut 

wikipedia kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno menagement yang artinya seni 

melaksanakan dan mengatur. Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah seni 

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. sedangkan menurut Griffin definisi manajemen 

adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan 

sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Kepemimpinan berkaitan 



dengan seni dan kemampuan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk 

bertindak. Sedangkan manajemen merupakan seni dan ilmu untuk mengatur agar orang mau 

bertindak. Untuk itu, baik manajemen maupun kepemimpinan, keduanya mendorong orang 

untuk bertindak. Manajemen mengedepankan pada seni yang memungkinkan orang 

bertindak, sedangkan kepemimpinan mengedepankan pada pengaruh yang memotivasi orang 

untuk bertindak.  

Gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari 

falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika  

mencoba memengaruhi kinerja bawahannya. Yang artinya, Gaya kepemimpinan yang 

menunjukkan, secara langsung maupun tidak langsung, tentang keyakinan seorang pimpinan 

terhadap kemampuan bawahannya. Menurut  Rivai (2014:42) menyatakan Gaya 

Kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk memengaruhi 

bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh 

seorang pemimpin. 

Ada dua macam gaya kepemimpinan menurut Ratnaningsih (2009:126), yaitu gaya 

kepemimpinan transaksional dan gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan 

transaksional adalah gaya kepemimpinan yang didalamnya menggunakan imbalan ataupun 

hukuman untuk memotivasi dan mengukur prestasi kerja anggotanya. Sedangkan gaya 

kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang didalamnya terdapat 

motivasi dari pemimpin kepada anggotanya. Pemimpin dengan gaya transformasional 

memahami secara khusus setiap anggotanya mengenai kelebihan-kelebihan yang dimiliki 

oleh anggotanya agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai dengan kelebihan masing-

masing. Pemimpin ini juga tidak takut akan perubahan dan siap mengambil resiko dari 

perubahan yang dia buat. Kedua gaya kepemimpinan tersebut memiliki kekurangan dan 

kelebihan masing-masing. Adapun kekurangan dari gaya kepemimpinan transaksional adalah 

pemimpin menentukan apa yang harus dilakukan oleh anggotanya dan hanya berfokus pada 

penyelesaian tugas. Sedangkan kelebihan dari gaya kepemimpinan transaksional adalah 

pemimpin dengan gaya ini adalah pemimpin yang pekerja keras dan adil. Pemimpin dengan 

gaya ini akan teguh pada pendiriannya. 

Untuk menghadapi persaingan antar lembaga serta output yang dihasilkan maka 

seorang pemimpin harus menciptakan inovasi baru. Oleh karena itu, supaya dapat diterima 



dengan baik oleh kelompoknya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang 

menjadikannya istimewa dibandingkan dengan yang lainnya. Sebagai contoh, untuk 

mempengaruhi perilaku kelompoknya dalam mengahadapi berbagai situasi dan kondisi, 

seorang pemimpin dapat menggunakan bentuk kekuatan dan kekuasaan yang 

berbeda.Pemimpin adalah sosok yang memiliki teladan dan panutan sehingga orang lain 

dibawahnya dapat mengikutinya, seperti yang disimpulkan oleh Fairchild, Alle dan Kartono. 

Agar pemimpin dapat menjadi penuntun yang baik, sehingga orang lain dibawahnya juga 

menjadi pihak yang terpimpin pula, aktifitas yang “dipimpin” dan orang yang “memimpin” 

perlu dipelajari bersama-sama, meskipun dua hal tersebut berbeda. 

Gaya kepemimpinan yang ideal adalah gaya kepemimpinan yang memiliki penekanan 

dalam hal pernyataan visi dan misi yang jelas, penggunaan komunikasi secara efektif, 

pemberian rangsangan secara intelektual, serta perhatian pribadi terhadap permasalahan 

individu anggotanya. Semua hal tersebut terdapat pada gaya kepemimpinan trnasformasional. 

Gaya kepemimpinan transformasional perlu diterapkan karena pada masa kini terdapat 

berbagai informasi yang seyogyanya dapat ditransformasikan kepada guru, tenaga 

administrasi, siswa dan orang tua. 

Adapun indikator mengenai hubungan pemimpin transaksional dengan bawahan yang 

dikemukakan oleh Bass (dalam Yukl 1998:125) tercermin dari tiga hal yakni: 

Tabel 1.1 Indikator Hubungan Pemimpin Transaksional Dengan Bawahan 

Nama Kepala 

Sekolah dan Lembaga 

Indikator Kategori 

Ya Tidak 

 1.Pemimpin mengetahui apa  

yang diinginkan bawahan dan 

menjelaskan apa yang akan mereka 

dapatkan apabila kerjanya sesuai 

dengan harapan. 

 

  

2.Pemimpin menukar usaha- 

usaha yang dilakukan bawahan 

dengan imbalan. 

 

  

3.Pemimpin responsif    



terhadap kepentingan pribadi 

bawahan selama kepentingan 

tersebut sebanding dengan  

nilai pekerjaan yang telah dilakukan 

bawahan. 

 

 

Sampai sekarang, kepemimpinan masih menjadi pembahasan yang menarik untuk 

dikaji dan diteliti, namun masih sedikit yang memahami. Adapun permasalahan yang penulis 

temukan di beberapa lembaga PAUD di kota Salatiga yaitu, kurangnya komunikasi dan 

kepercayaan antara pemimpin dan guru yang bekerja di sekolah tersebut, kurang memahami 

bahwa setiap individu memiliki kebutuhan, keinginan, dan keahlian yang berbeda-beda, dan 

kurangnya kerja sama dikarenakan adanya perasaan bahwa pemimpin memiliki hak untuk 

memberi perintah bawahannya. Beberapa lembaga PAUD di kota Salatiga masih 

menggunakan gaya kepemimpinan transaksional. Hal ini dibuktikan dengan pengamatan 

peneliti pada saat observasi yaitu pemimpin menuntut bawahan agar mengikuti arahan dari 

pemimpin tersebut. Permasalahan tersebut menyebabkan menurunnya rasa kagum, hormat, 

loyalitas serta kinerja pada guru. Seperti contoh, banyak guru yang mengundurkan diri setiap 

tahunnya, mereka bekerja atas didasarkan perjanjian bukan dengan hati, oleh karena itu 

hasilnya pun kurang maksimal dikarenakan melakukan tugas apa adanya. Dengan adanya 

fenomena yang ada di masyarakat, penulis ingin melalui penelitian ini pengelola maupun 

pemimpin PAUD dapat melakukan pembaharuan terhadap gaya kepemimpinan yang sudah 

berjalan dalam manajemen PAUD berpindah ke dalam gaya kepemimpinan transformasional. 

Jung dan Avolio : 1999 (dalam Sunarsih : 2001) juga menyatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional meliputi pengembangan hubungan yang lebih dekat antara pemimpin 

dengan pengikutnya, bukan hanya sekedar sebuah perjanjian tetapi lebih didasarkan kepada 

kepercayaan dan komitmen. Prinsip dari kepemimpinan transformasional adalah memotivasi 

bawahan agar berbuat lebih baik dari apa yang biasa dilakukan dengan tujuan meningkatkan 

kepercayaan dan keyakinan diri yang berpengaruh pada peningkatan kerja.  

Kepemimpinan menciptakan hal yang dinamis dari visi organisasi yang dapat 

memberikan dorongan untuk berinovasi seperti yang disimpulkan oleh Nowack (2004). 

Selain hal tersebut, kepemimpinan dapat menciptakan inspirasi untuk memiliki rasa 

kekaguman, kebanggaan dan kesetiaan kepada karyawan sehingga tercipta motivasi untuk 



melakukan tugas lebih dari yang diharapkan. Nowack (2004) meneliti pengaruh efektivitas 

kepemimpinan terhadap kesehatan psikologi karyawan, termasuk kepuasan kerja, motivasi, 

stres, retensi dan kinerja karyawan. Hasilnya menyimpulkan bahwa karyawan  berpikir 

bahwa pemimpin yang memiliki kepemimpinan buruk menyebabkan karyawan cenderung 

untuk keluar dari organisasi, motivasi kerja rendah, lingkar kerja tidak sehat, stres yang lebih 

tinggi. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis bahwa kepemimpinan memberikan pengaruh 

yang signifikan untuk menciptakan motivasi bekerja, termasuk kepuasan kerja, stres dan 

suasana kerja. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana penerapan gaya kepemimpinan 

transformasional dalam manajemen PAUD di Kecamatan Sidorejo? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berikut adalah : Untuk mengetahui penerapam gaya kepemimpinan 

transformasional dalam manajemen PAUD di kecamatan Sidorejo 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dari tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan sumbangan pada dunia pendidikan dan dapat bermanfaat pada 

masyarakat luas, khususnya pada bidang pendidikan. Manfaat penelitian ini ada 2 yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan contoh gaya 

kepemimpinan transformasional untuk diterapkan dalam pelaksanaan manajemen 

dalam lembaga PAUD, sehingga dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia 

yang ada . 

2. Manfaat Praktis 

Untuk memberi masukan kepada kepala sekolah PAUD di kecamatan Sidorejo 

kota Salatiga. 


