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• Awal dari studi kepemimpinan mendasarkan diri pada 
penelitian terhadap seseorang yang memang telah menjadi 
seorang pemimpin besar. 

• Dalam banyak hal pemimpin itu adalah berasal dari kalangan 
bangsawan, dan didapatkan hanya sedikit orang  dari kalangan 
bawah yang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin.  

• Hal inilah yang meyakinkan bahwa pemimpin itu adalah 
terlahirkan dari keluarga pemimpin pula 

Great Man Theory 
(teori pemimpin besar) 



• Ide pemimpin besar juga diperkuat dengan adanya 
mitologis-mitologis, yang mengatakan bahwa jika suatu 
saat memang dibutuhkan maka akan muncul seorang 
pemimpin.  

• Dalam kecaosan di Indonesia, diyakini akan muncul 
seorang satriyo piningit. 

• Hal ini mudah untuk dibuktikan dengan adanya orang 
seperti Pangeran Diponegoro, and abraham lincoln, 
atau dengan datangnya utusan Tuhan seorang 
Muhammad, Yesus, dan budha. 

Great Man Theory 



“Great person” 
theory 
menggambarkan 
orang yang . . . 

• Memiliki kemampuan 
untuk menata 
membentuk kembali 
dunia ini,  

• Memiliki kemampuan 
moral atau secara 
politis dapat 
mengubah 
mentransformasi dunia 
/ organisasi.   



“Great person” 
theory 
menggambarkan 
orang yang . . . 

• Mampu mengajarkan 
pada kita tentang 
perlunya…. Selalu: 
• menyemangati,  
• Memiliki ide-ide yang 

tinggi,  ideal, dan 
determinasi 



Mitos-Mitos Kepemimpinan 

• Ketrampilan kepemimpinan adalah jarang di 
dapat 

• Pemimpin adalah turunan 
• Pemimpin harus kharismatik 
• Pemimpin itu hanya orang yang paling tinggi 

dalam suatu organisasi 
• Pemimpinlah yang mengontrol, dan 

mengarahkan  
 

Bennis and Nanus 1985 



Great Man Theory 
 

• Leaders are born and not made. 
• Pemimpin adalah keturunan bukan hasil dari 

pelatihan 
• Pemimpin besar (Great leaders) akan muncul bila 

ada kebutuhan besar (great need). 

Dari hal-hal di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa the great man theory memiliki 
asumsi: 
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Trait Theory 
(Teori Sifat) 

Asumsi 
Teori ini menekankan pada atribut-atribut pribadi dari para 

pemimpin. 
• Orang dilahirkan dengan sejumlah sifat-sifat bawaannya 
• Beberapa sifat bisa cocok untuk menjadi seorang pemimpin. 
• Orang-orang tertentu memiliki kombinasi sifat yang pas baik 

atau sesuai dengan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang 
pemimpin 



 
Untuk melakukan kepemimpinannya, 
pemimpin yang sukses harus memiliki 
sifat-sifat apa saja? 
 
Teori yang berusaha untuk 
mengidentifikasikan karakteristik khas 
(fisik, mental, kepribadian) yang 
dikaitkan dengan keberhasilan 
kepemimpinan. 
  
 



 

• Menurut penelitian Ghiselli: 
• Bagi pemimpin yang paling penting adalah 

memiliki kemampuan supervisory 
(kemampuan mengawasi pekerjaan yang 
dilakukan orang lain). 



Menurut KEITH DAVIS: 

ADA 4 CIRI UTAMA 
PEMIMPIN  

YANG BERHASIL 
 

1. INTELEGENSIA 
2. KEMATANGAN SOSIAL 
3. INNER MOTIVATION 

4. HUMAN RELATION ATTITUDE 



Hasil penelitian McCall and Lombardo 
(1983) terhadap sifat-sifat yang dapat 
membuat seorang pemimpin mengalami 
kesuksesan, yaitu: 

 
•Kestabilan emosi: tidak reaktif, percaya diri, 
tahan terhadap stres.  
•Admitting error: kemampuan bangkit dari 
kesalahan. 
•Ketrampilan interpersonal yang baik: dapat 
berkomunikasi dengan orang lain secara baik. 
•Kecerdasan: mampu memahami permasalahan 
dari berbagai sudut, memiliki pandangan yang luas.  
 



Jadi…… 
Apa yang dilakukan oleh Trait Theory? 

 
Menentukan sejumlah karakteristik kepemimpinan 

yang efektif  
 

Namun setelah banyak penelitian dilakukakan? 
 

• Teori ternyata gagal megidentifikasi karakter yang dapat 
universal yang harus dimliki seorang pemimpi 
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Teori Perilaku  
(Behavioral Theory) 
 
Assumptions 
• Pemimpin dapat dibentuk, tidak 

dilahirkan. 
• Kesuksesan kepemimpinan terletak pada 

bagaimana perilaku itu didefinisikan,  dan 
oleh karena itu dapat dipelajari. 



Pendekatan Teori Perilaku 

• Initiating Structure:  Perilaku 
pemimpin berorientasi pada job 

• Consideration:  Perilaku 
pemimpin berorientasi pada 
karyawan 
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Konflik Peran 

• Konflik peran (Role conflict ) dapat saja 
terjadi jika orang memiliki perbedaan 
harapan peran untuk pemimpinnya. 
 

• Hal ini dapat terjadi bila pemimpin 
memiliki ide yang berbeda dengan harapan 
orang orang di sekitarnya tentang 
bagaimana dia harus bersikap  



Kritik terhadap Teori Perilaku 

• Hubungan antara perilaku 
pemimpin dan anak buah tidak 
begitu jelas.  
• Apakah dengan demikian akan 

menyebabkan adanya kepuasan dan 
kinerja yang lebih baik pada anak 
buah?  

• Teori ini mengabaikan unsur 
situasi tempat dimana 
kepemimpinan itu dilakukan. 
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