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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 
 

Sumber daya manusia adalah suatu organisasi kerja yang sangat penting 

sebab pada mereka terletak kekuatan nyata yang dinamis sebagai sasaran dan 

harapan organisasi. Untuk memanfaatkan sumber daya yang ada tersebut secara 

maksimal, di perlukan suatu prasyarat yaitu kualitas sumber daya manusia, oleh 

karena itu pembangunan yang kokoh harus ditopang oleh sumber daya manusia 

yang berkualitas. Seperti dalam lingkungan kerja organisasi sering timbul 

persoalan- persoalan yang berkaitan dengan sikap kerja karyawan, seperti 

disiplin kerja rendah berupa keterlambatan masuk kerja dan observasi yang 

tinggi. Selain itu terjadi penurunan semangat dan kegairahan kerja, sehingga 

mengakibatkan hasil kerja yang di capai tidak maksimal. Keadaan tersebut 

terjadi karena faktor – faktor dalam perusahaan yang tidak memuaskan seperti 

iklim kerja yang tidak sesuai dengan harapan karyawan, kondisi fisik 

lingkungan kerja yang tidak memadai dan model kepemimpinan yang kaku atau 

otoriter. 

Manajemen sumber daya manusia bukanlah sesuatu yang baru 

dilingkungan suatu organisasi, khususnya dibidang bisnis. Dimana sumber daya 

manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal 

(non material / non finansial ), di dalam organisasi bisnis yang dapat 

diwujudkan menjadi potensi nyata ( real ), secara fisik dan non fisik dalam 

mewujudkan eksistensi organisasi pada setiap perusahaan, faktor sumber daya 



manusia merupakan bagian yang cukup penting dalam mencapai tujuan 

organisasi, baik itu perusahaan besar maupun kecil jadi bagaimana pun 

perusahaan memiliki peralataan yang modern dengan teknologi tinggi, manusia 

merupakan faktor penggerak, tanpa manusia suatu perusahaan tidak akan 

berfungsi. Tujuan memahami dan mempelajari manajeman sumber daya 

manusia sebagai suatu pengetahuan yang diperlukan untuk memiliki 

kemampuan  analisis dalam menghadapi masalah – masalah sumber daya 

manusia khususnya dibidang organisasi, karena setiap organisasi memiliki tiga 

komponen pokok yaitu personalia, fungsi dan faktor fisik yang merupakan 

sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan  

produktifitas yang maksimal yang tidak mungkin lepas kaitannya dengan 

manusia, dimana hidup manusia dapat tercukupi dengan cara bekerja keras. 

Salah satu peran manajer personalia adalah pengembangan yang berupa 

peningkatan ketrampilan melalui pengalaman kerja guna meningkatakan 

produktifitas kerja. Hal ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan 

akan terus menerus tumbuh karena perkembangan teknologi. 

Model kepemimpinan dapat di definisikan sebagai pola tingkah laku 

yang di rancang untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Setiap 

pimpinan bisa memiliki model kepemimpinan berbeda satu dengan yang lain 

dan tidak pasti. Suatu model kepemimpinan itu lebih baik atau sebaliknya 

daripada model kepemimpinan lainnya. Dalam menjalankan kepemimpinannya, 

seorang pemimpin bebas untuk menentukan model kepemimpinan mana yang 

akan dipakai dalam memimpin perusahaan, yang penting adalah bahwa setiap 

pimpinan mempunyai kewajiban untuk mencapai tujuan perusahaan bersama 



dengan para bawahannya, memberikan perhatian terhadap kebutuhan 

karyawan, dan juga memberikan keyakinan terhadap bawahannya 

(Ranupandoyo dan Husnan,1992).  

 Pidekso Harsiwi(2001) melukiskan kepemimpinan sebagai suatu 

proses membujuk orang lain menuju sasaran bersama. Menurut (Tanenbaum, 

Wesehler dan masarikh, 1961), kepemimpinan didefinisikan ” pengaruh antar 

pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu, serta diarahkan melalui 

proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu”. 

Sedangkan menurut (Rauch dan Behling, 1984) berpendapat bahwa 

kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktifitas-aktivitas sebuah 

kelompok yang di organisasi ke arah pencapaian tujuan. 

Terdapat berbagai pandangan mengenai karakteristik dan arti 

pentingnya kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia. Ada 

sekelompok yang berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan faktor 

terpenting dalam kehidupan organisasi yang bisa mengatasi bebagai macam 

kendala. Kelompok ini cenderung memandang kepemimpinan sebagai 

serangkaian kualitas pribadi yang di definisikan scara jelas seperti visi, 

kharisma, melejensi, keuletan dan sebagainya yang hanya di miliki oleh 

segelintir orang tertentu. 

Sementara itu kelompok lainnya berpendapat bahwa konsep 

kepemimpinan harus dipahami bukan sebagian kualitas individual, namun 

fenomena rasional. Apabila tidak ada pengikut maka tidak ada pemimpin. 

Pemimpin hanya bisa menjadi pemimpin yang baik apabila tindakannya selaras 

dengan persepsi stereotip mengenai kepemimpinan yang baik oleh pihak lain 



yang bersedia, paling tidak untuk jangka waktu tertentu, untuk mengakui 

mereka sebagai pemimpin. Seseorang dapat kehilangan statusnya menjadi 

pemimpin apabila ditinggalkan pengikutnya, Sehingga berdasarkan konsep ini 

yang patut dipahami bukan saja kepemimpinan namun juga followership atau 

kepengikutannya. 

Menurut (Haris Ranupandoyo , 1990), ada beberapa tipe model 

kepemimpinan, diantaranya adalah : 

a. The auto creatic leader adalah pemimpin yang menganggap semua 

kewajiban untuk mengambil keputusan, untuk menjalankan 

tindakan, dan untuk mengarahkan, memberi motivasi dan 

mengawasi bawahannya terpusat di tangannya. 

b. The participative leader adalah pemimpin yang akan mendorong 

kemampuan mengambil keputusan dari para bawahannya, sehingga 

pikiran – pikiran mereka akan selalu meningkat dan matang. 

c. The free rein leader adalah pemimpin yang menyerahkan tanggung 

jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada bawahannya, 

dalam artian pimpinan menginginkan agar para bawahan bisa 

mengendalikan diri mereka sendiri di dalam menyelesaikan 

pekerjaan tersebut. 

  Kepemimpinan kharismatik menurut (Max Weber, 1947) adalah 

berasal dari kharisma (berasal dari bahasa yunani) yang berarti ”hadiah”. Ahli 

Sosiologi (Max Weber, 1947) telah menggunakan istilah tersebut untuk 

menjelaskan sebuah bentuk pengaruh yang didasarkan bukan atas tradisi atau 

kewenangan namun atas persepsi para pengikut bahwa pimpinan tersebut 



dikaruniakan dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Kharisma 

terjadi bilamana terjadi krisis sosial, seorang pemimpin dengan kemampuan 

pribadi yang luar biasa tampil dengan sebuah visi yang radikal yang memberi 

suatu pemecahan terhadap krisis tersebut, dan pemimpin tersebut menarik 

perhatian para pengikut yang percaya pada visi itu dan merasakan bahwa 

pemimpin tersebut sangat luar biasa (Trice & Beyer, 1993).  

Menurut penelitian yang dilakukan (Behling dan Mc Fillen, 1996) 

menunjukkan bahwa dalam kepemimpinan kharismatik transformasional, 

perilaku pemimpin yang terdiri dari kemampuan berempati, tindakan yang 

mencerminkan misi, rasa percaya diri, perilaku pengembangan citra diri, 

keyakinan terhadap kompetensi pengikut untuk mengalami kesuksesan, akan 

mempengaruhi motivasi kerja bawahan. 

Dalam perkembangan kajian dan penelitian kepemimpinan, salah satu 

topik yang menarik adalah ”Kepemimpinan Kharismatik”. Kebanyakan dari 

para ahli sekarang melihat kharisma sebagai suatu hasil persepsi para 

pengikutnya dan atribut-atribut yang di pengaruhi oleh kemampuan-

kemampuan aktual dan perilaku dari pemimpin, dalam konteks situasi 

kepemimpinan, dan dalam kebutuhan-kebutuhan individual maupu kolektif 

para pengikut. Kharisma merupakan salah satu dimensi penting dalam 

kepemimpinan transformasional yang sekaligus menjadi prodiktor yang terkuat 

atas hasil kepemimpinan (leadership outcomes), seperti usaha ekstra (extra 

effort) para bawahan, komitmen terhadap organisasi, kepuasan terhadap 

pemimpin, dan penilaian bawahan terhadap keterampilan kepemimpinan (Bass, 

1990). Sebagai elemen penting, kepemimpinan kharismatik berperan sebagai 



sesuatu yang perlu tetapi tidak cukup bagi kepemimpinan transformasional 

(Bass, 1985)   

Podsakooff, Mackenzie, Morman, dan Fetter(1990) mengembangkan 

sebuah kuesioner untuk mengukur perilaku kepemimpinan kharismatik dan 

transformasional. Kuesioner tersebut telah di gunakan oleh bawahan manager 

dalam sebuah perusahaan petrokimia untuk menjelaskan perilaku para 

managernya. Hasilnya memperlihatkan bahwa para bawahan dari manager-

manager yang telah menggunakan tiga buah perilaku kharismatik (menekankan 

kepada visi, pemodelan perilaku yang di inginkan, mengkomunikasikan 

harapan- harapan mengenai kinerja yang tinggi), mempercayai para manager 

mereka, mempunyai kesetiaan yang lebih tinggi terhadap manager mereka, 

melakukan pekerjaan ekstra, mengambil tanggung jawab dalam mencegah 

masalah, mentoleransi kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan tanpa 

mengeluh. 

Manusia perlu memiliki motivasi agar mereka dapat mempertahankan 

hidup, dan mencukupi kebutuhan tertentu dari manusia harus di penuhi. 

Sedangkan pengertian secara konsep yaitu menurut ( Gibson dan Ivan Cevich,  

1996) adalah dorongan yang timbul dari dalam individu yang menggertakan 

dan mengarahkan perilaku-perilaku. Dengan demikian motivasi merupakan 

keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Motivasi bukanlah sesuatu yang dapat di 

amati, namun merupakan sesuatu yang dapat di simpulkan. Sedangkan menurut 

(Kreiner dan Kinicki, 2000) motivasi adalah proses-proses psikologis yang 

meningkatkan dan mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan. 



Adapun model motivasi di bagi menjadi tiga yaitu : 

1. Model tradisional 

Menurut Frederick Taylor, bahwa para manajer mendorong atau 

memotivasi para pekerja agar lebih banyak berproduksi dengan cara 

memberikan imbalan berupa upah atau gaji yang makin meningkat. 

2. Model hubungan manusia 

Elton mayo dan peneliti hubungan manusia lainnya, bahwa kontrak-kontrak 

sosial atau hubungan kemanusiaan dengan karyawan. 

3. Model sumber daya manusia  

Para pekerja di motivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau 

keinginan untuk berprestasi dan mendapatkan pekerjaan yang berarti. 

Pendapat modern sekarang ini menganggap tingkah laku manusia 

sebagai manifestasi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan, insting- insting dan 

dorongan-dorongan biologis secara murni saja, oleh karena itu kepemimpinan 

kharismatik sangat erat hubungannya  dengan motivasi kerja bawahan.  

Sehubungan dengan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian, kemudian penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul ” 

ANALISIS PENGARUH KEPEMIMPINAN KHARISMATIK TERHADAP 

MOTIVASI KERJA BAWAHAN DI SMK NEGERI 3 SURAKARTA” 

 
B. PERUMUSAN MASALAH 

 
Dalam penelitian ini perumusan masalahnya adalah ” Apakah variabel 

atribut perilaku kepemimpinan kharismatik yang terdiri dari kemampuan 

berempati, tindakan yang mencerminkan misi, rasa percaya diri, perilaku 



pengembangan citra diri, keyakinan terhadap kompetensi pengikut untuk 

mengalami kesuksesan, akan mempengaruhi motivasi kerja bawahan. 

 
C. TUJUAN PENELITIAN  

 
Berdasarkan pemikiran yang telah penulis uraikan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan : 

1. Mengetahui apakah variabel atribut perilaku kepemimpinan kharismatik 

yang terdiri dari kemampuan berempati, tindakan yang mencerminkan misi, 

rasa percaya diri, perilaku pengembangan citra diri, keyakinan terhadap 

kompetensi pengikut untuk mengalami kesuksesan, mempunyai pengaruh 

terhadap motivasi kerja bawahan ? 

2. Dimensi apakah yang paling mempengaruhi motivasi kerja bawahan ?  

 

D. MANFAAT PENELITIAN 
 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat , secara 

konkritnya dapat di kemukakan sebagai berikut : 

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, studi ini akan bermanfaat di bidang 

manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasional secara lebih 

spesifik. Penelitian ini akan memahami pengaruh perilaku kepemimpinan 

kharismatik terhadap motivasi kerja bawahan. 

2. Bagi praktisi, khususnya bawahan Kepala Sekolah SMK NEGERI 3 

SURAKARTA, studi ini akan bermanfaat dalam mengambil dalam 

beberapa keputusan yang berkaitan dengan praktik-praktik manajemen 

sumber daya manusia, khususnya kepemimpinan dimana pemimpin akan 



berusaha berperilaku kharismatik dalam rangka mempengaruhi bawahannya 

sehingga bawahan akan termotivasi diri untuk meningkatkan kinerjanya 

dalam suatu organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




