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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu ciri kehidupan modern dapat dilihat dari  semakin besar dan 

kompleksnya organisasi pada bidang industri. Setiap hari manusia melakukan 

berbagai kegiatan, bergabung dan berhubungan dengan organisasi dalam masalah 

kerja. Pada hakekatnya, sumber daya manusia memang harus secara intensif 

ditingkatkan kualitasnya dalam upaya menghasilkan tenaga kerja yang produktif.  

Penilaian keberhasilan seseorang didalam melakukan tugas pekerjaannya 

dinamakan performance appraisal Vroom (As’ad, 2001). Perbedaan prestasi kerja 

dengan performance appraisal (performansi kerja) yaitu prestasi kerja lebih 

sempit sifatnya, hanya berkenaan dengan apa yang dihasilkan seseorang dari 

tingkah laku yang nampak dari hasil kerjanya. Sedangkan performansi kerja 

merupakan pola tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan 

standar prestasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang telah ditetapkan oleh 

individu secara pribadi maupun oleh perusahaan tempat individu tersebut bekerja. 

Pola tindakan yang dimaksud merupakan hasil atau tindakan yang tampak 

misalnya hasil penjualan, hasil produksi, usaha jasa atau pelayanan dan tindakan 

yang tidak tampak seperti pemecahan masalah, kejujuran, disiplin kerja, 

pengambilan keputusan, estimasi perencanaan dan aktivitas penalaran. 

Pentingnya manajemen perusahaan untuk memahami performansi kerja 

karyawan sangat bermanfaat untuk memperoleh kesuksesan dalam pengembangan 
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perusahaan maupun karyawan itu sendiri. (Ruky 2001) mengatakan bahwa 

performansi kerja adalah sebuah penilaian sistematis atau karyawan mengenai 

prestasinya dalam pekerjaan dan potensinya untuk pengembangan. Kemampuan 

seorang karyawan menyelesaikan tugas tergantung pada tingkat pengetahuan, 

keterampilan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan tugas yang 

harus dikerjakan dalam menyelasaikan kegiatan. Kemampuan ini mengandung 

berbagai unsur seperti keterampilan manual dan intelektual bahkan sampai kepada 

sifat-sifat pribadi yang dimiliki. Unsur-unsur kemampuan juga mencerminkan 

pendidikan, latihan dan pengalaman yang dituntut sesuai rincian kerja, 

kemampuan sesungguhnya merupakan suatu unsur pelaksanaan kerja yang 

diperlukan karyawan untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. 

Suatu perusahaan akan dapat meraih tujuan organisasinya dengan lebih 

efektif jika karyawan memiliki performansi kerja yang tinggi. Dalam mencapai 

performansi kerja yang tinggi tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi 

performansi kerja, antara lain adalah berpikir kreatif karyawan. Munandar ( 1992 ) 

membagi aspek kreatif menjadi dua yaitu berhubungan dengan kemampuan 

berpikir individu dan berhubungan dengan berkembangnya efektif individu yaitu 

kelancaran, fleksibilitas, originalitas, dan elaborasi. Selain adanya keempat unsur 

kemampuan berpikir individu tersebut, karyawan juga harus memiliki suatu 

perkembangan efektif individu antara lain rasa ingin tahu, tertarik terhadap tugas 

yang menjemukan sebagai tantangan, berani mengambil resiko, tidak mudah putus 

asa, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Barron, MacKinnon, dan 

Roe (Munandar 1990) menyimpulkan bahwa aspek kepribadian yang mendukung 



 

 

3

munculnya perilaku kreatif yaitu : keberanian menanggung resiko, energik, 

adanya dorongan untuk mengetahui lebih lanjut hal-hal yang belum jelas, terbuka 

dalam menyatakan pendapat, memiliki rasa keindahan, mandiri dalam sikap, daya 

imajinasi yang kuat, senang mencoba hal-hal yang baru, memiliki minat yang luas 

dan bebas. 

 Berpikir kreatif merupakan faktor penting yang mempengaruhi manusia 

dalam peranannya di bidang industri. Individu-individu yang dapat berpikir kreatif 

berhasil mencapai ide atau gagasan, penyelesaian cara kerja dan hal atau produk 

baru (Campbell, 1989). Levoy (Munandar, 1998) mendefinisikan berpikir kreatif 

adalah kemampuan berpikir seseorang untuk mengkombinasikan ide-ide lama 

sehingga menjadi ide-ide baru. Seseorang yang dapat berpikir kreatif apabila 

menemukan suatu ide, gagasan ataupun cara kerja baru, mereka selalu melihat 

kekurangan-kekurangannya dan mereka selalu melengkapi segala kekurangannya 

tersebut agar dapat sempurna.   

Seperti yang dikemukakan oleh MacKinnon dan Barron (Munandar, 1998) 

dalam penelitian mereka terhadap subjek yang dikategorikan kreatif, disimpulan 

bahwa perbedaan antara individu kreatif dan tidak kreatif adalah pada 

karakteristik tertentu dalam kepribadian mereka. Munandar (1998) pada 

penelitiannya memperoleh kesimpulan bahwa ciri-ciri sifat yang dapat dipelajari 

seperti minat, sikap, dan motivasi, mempunyai peran yang penting dalam hal 

produktivitas kreatif. Pada penelitian sebelumnya disimpulkan bahwa individu 

yang memiliki ketekunan terhadap tugas serta penghayatan terhadap apa yang 

dikerjakan mampu menghasilkan karya-karya kreatif yang lebih banyak 
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dibandingkan mereka yang kurang tekun dan merasa cepat puas terhadap hasil 

kerja. 

Selain cara berpikir kreatif  yang dimiliki karyawan, upaya dalam 

menghasilkan tenaga kerja yang produktif adalah sumber daya manusia harus 

mempunyai kesiapan psikologis. Kesiapan psikologis sangat diperlukan oleh 

seorang pekerja atau karyawan yang akan menghadapi suatu pekerjaan, karena 

hasil pekerjaannya akan menentukan kasuksesan kerjanya. Kesiapan psikologis ini 

didukung oleh keadaan psikis dari seseorang itu sendiri, serta kondisi psikis di 

lingkungan sekitarnya, dalam hal ini adalah sikap kepemimpinan di dalam 

perusahaan itu sendiri.  

Sikap kepemimpinan transformasional, merupakan faktor yang penting 

untuk mendorong tercapainya performansi kerja yang baik bagi karyawan. Sikap 

kepemimpinan yang transformasional adalah pendekatan kepemimpinan dengan 

melakukan usaha mengubah kesadaran, membangkitkan semangat dan 

mendukung karyawannya untuk mengeluarkan usaha dalam pencapaian tujuan, 

tanpa merasa ditekan dan tertekan (Nawawi, 2003). Menurut teori ini 

kepemimpinan transformasional menekankan pada pemberdayaan melalui 

peningkatan konsep pada karyawan yang memiliki konsepsi yang positif, 

sehingga mampu mangatasi permasalahannya dengan potensi yang dimiliki 

masing-masing karyawan. Dengan adanya sikap kepemimpinan yang 

transformasional maka karyawan dapat termotivasi untuk meningkatkan daya 

berpikir kreatifnya masing-masing, sehingga performansi kerja masing-masing 

karyawan akan tercapai.  
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Munandar (2001) mendefinisikan kepemimpinan transformasional sebagai 

interaksi antara pimpinan dan pengikutnya., manager dan bawahannya ditandai 

oleh pengaruh pimpinan dan manager untuk mengubah perilaku bawahannya 

menjadi seseorang yang merasa mampu, bermotivasi tinggi dan bermutu. 

Karyawan yang merasa puas akan meningkatkan kinerjanya, sedangkan karyawan 

yang merasa tidak puas dapat mengurangi usaha yang dilakukan karena tidak 

sebanding apa yang diharapkan. Perusahaan merupakan suatu tempat 

berkumpulnya beberapa orang yang memiliki suatu tujuan sama yaitu 

menjalankan dan mengembangkan perusahaan untuk dapat mencapai tujuan yang 

telah ditentukan oleh perusahaan. Tujuan perusahaan dapat tercapai apabila 

hubungan antara karyawan dan pimpinan saling menunjang dan memiliki iklim 

kerja yang kondusif. Peran kepemimpinan sangat diperlukan untuk menentukan 

tercapainya tujuan suatu perusahaan. Menurut Thoha (1995) kepemimpinan 

merupakan kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain baik individu 

maupun kelompok. Terlebih pada suatu perusahaan khusunya di bidang produksi 

dimana hal tersebut sangat berpengaruh pada hasil produksinya. Kepemimpinan 

nyata sekali sebagai suatu motor penting bagi sumber-sumber dan akibat-akibat 

suatu organisasi. Sedangkan syarat utama seorang pemimpin adalah harus dapat 

mempengaruhi orang lain atau para bawahannya agar dapat bekerja sama, dapat 

menjalin hubungan yang baik dan dapat menjalankan tugas dengan baik dalam 

pencapaian tujuan bersama, karena dalam suatu organisasi atau perusahaan 

memerlukan orang-orang yang mampu memberikan hasil kerja yang berkualitas. 
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Perilaku pemimpin ini sering disebut juga dengan gaya kepemimpinan 

(Leadership Style). 

 Gaya kepemimpinan yang tepat akan menimbulkan motivasi seseorang 

untuk berprestasi, karena sukses tidaknya karyawan dalam prestasi kerja dapat 

dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan atasannya (Sutanto, 2002). Cara seorang 

pemimpin dalam malaksanakan tugasnya dipengaruhi juga oleh faktor 

kepribadian, sehingga tiap pemimpin akan memiliki gaya kepemimpinan yang 

berbeda-beda dengan pemimpin yang lainnya. Ada beberapa gaya kepemimpinan, 

salah satunya yaitu gaya kepemimpinan transformasional, yang dimaksud gaya 

kepemimpinan transformasional yaitu gaya kepemimpinan yang dalam 

menjalankan tugasnya menekankan pada pendekatan rasional dan emosi dalam 

hubungannya antara pemimpin dengan bawahannya. Menurut Tjosvold (dalam 

Miranti, 1999) mengatakan bahwa hubungan yang sangat hangat antara atasan 

dengan bawahan diharapkan mampu mengungkapkan problem yang dihadapi 

dengan terbuka tanpa ada faktor-faktor yang menimbulkan tekanan sehingga 

berpengaruh pada keadaan psikis seseorang. Kondisi psikis yang baik, baik dalam 

dirinya maupun lingkungannya dapat mempengaruhi tingkat berpikir kreatifnya, 

yang akhirnya dapat menghasilkan performansi kerja karyawan yang  berbeda-

beda pula.  

Berkaitan dengan hal di atas, maka perlu dicermati tentang faktor-faktor 

kepemimpinan transformasional yang berpengaruh dengan daya berpikir kreatif 

karyawan terhadap performansi kerja. Penelusuran indikator-indikator tersebut 

perlu dilakukan dengan cermat, indikator-indikator tersebut dapat dijadikan acuan 
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dalam menentukan metode yang tepat untuk membantu memecahkan masalah 

yang dihadapi oleh karyawan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diasumsikan bahwa performansi 

kerja dipengaruhi oleh adanya kualitas kepemimpinan yang diukur dengan 

persepsi terhadap gaya kepemimpinan atasannya dan adanya kreativitas berpikir 

karyawan dalam menciptakan tujuan bersama. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis memandang 

perlu mengadakan penelitian tentang sikap kepemimpinan transformasional 

dengan berpikir kreatif terhadap performansi kerja. Adapun rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah : “Apakah ada hubungan antara berpikir kreatif dan persepsi 

terhadap gaya kepemimpinan transformasional dengan performansi kerja”. 

Mengacu dari rumusan masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Antara Berpikir Kreatif dan Persepsi 

Terhadap Gaya  Kepemimpinan Transformasional dengan Performansi Kerja”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian ini antara lain  untuk mengetahui: 

1. Mengetahui hubungan antara berpikir kreatif dan persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan transformasional dengan performansi kerja. 

2. Mengetahui  hubungan antara berpikir kreatif terhadap performansi kerja. 

3. Mengetahui hubungan antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan 

transformasional dengan performansi kerja. 

4. Mengetahui kondisi atau tingkat berpikir kreatif pada karyawan. 
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5. Mengetahui kondisi atau tingkat persepsi terhadap gaya kepemimpinan 

transformasional pada karyawan. 

6. Mengetahui kondisi atau tingkat performansi kerja pada karyawan. 

 
 

C. Manfaat Penelitian 

 
1. Bagi perusahaan atau manager, dapat mengetahui  kemampuan dan 

perkembangan berpikir kreatif serta persepsi terhadap gaya kepemimpinan 

transformasional pada karyawannya. 

2. Dapat digunakan oleh peneliti yang lain yang hendak menelilti hal yang sama 

sehingga mampu melihat fungsi dan peran dari tingkat berpikir kreatif dan  

persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional dengan performansi 

kerja. 

3. Bagi ilmuwan psikologi, dapat mengembangkan pemahaman teoritis yang 

luas, khususnya pada bidang psikologi dan organisasi berupa data empiris 

tentang hubungan antara berpikir kreatif dan persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan transformasional dengan performansi kerja. 
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