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BAB I  

 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Northouse (2016, 2-5) mengutip Stogdill (1974, 7) menyatakan bahwa 

definisi kepemimpinan terus mengalami perubahan dan evolusi seiring berjalannya 

waktu. Bahkan menurut beliau, banyaknya definisi kepemimpinan hampir sama 

banyaknya dengan jumlah orang yang mencoba untuk mendefinisikan tentang 

kepemimpinan tersebut. Ini memberikan kepada kita gambaran bahwa 

kepemimpinan adalah hal kompleks dan harus dilihat, dipelajari dan dipahami 

melalui berbagai pendekatan. 

Sejarah umat mausia mencatat bahwa kepemimpinan sudah dipraktekkan 

ketika ada sebuah kelompok atau komunitas diam dan beraktifitas di satu daerah 

atau tempat (Winardi 2015, 303). bahkan harus diakui bahwa organisasi dengan 

kepemimpinan yang paling sederhana adalah sebuah keluarga. Atau seperti yang 

katakan oleh Smith & Zurcher 1966, 221 dalam (Winardi 2015, 304) bahwa seorang 

pemimpin adalah seorang pemandu: seorang konduktor; seorang komandan. 

Winardi (2015, 304) lebih lanjut mengutip definisi dari beberapa tokoh 

antara lain Fairchild (1960, 174) bahwa dalam arti terbatas, seorang pemimpin 

dilihat dari kualitas hidupnya sehingga pengikutnya menerimanya secara sukarela 

dan menerima kepemimpinannya. Dalam  arti luas, orang yang memimpin adalah 

orang memprakarsai perilaku sosial, dengan mengarahkan, mengorganisir atau 

mengendalikan orang lain, dengan gengsi, kekuasaan atau posisi dan memberikan 
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stimulus yang efektif dalam perilaku sosial (Alle 1969, 214 dalam Winardi (2015, 

304).  

Dalam kata pengantar bukunya, Sagala (2018, v), menyatakan pemimpin 

adalah sebagai orang yang menduduki posisi tertinggi di dalam organisasi. 

Pemimpin dalam tugas dan fungsinya menjadi pengendali dan penentu arah (Sagala 

2018, 44) kelompok atau organisasi ketika pemimpin tersebut memimpin dengan 

mengusung tiga tema penting ketika pemimpin menjalankan kepemimpinannya 

yakni (1) kepemimpinan itu berbicara tentang pembaharuan (transformation), (2) 

pendekatan persuasif, (3) kompetensi dalam menjalankan kepemimpinan (Leavitt 

2005, 128) 

Dari banyaknya definisi tentang kepemimpinan, yang perlu diperhatikan 

adalah komponen-komponen yang mendukung akan definisi kepemimpinan 

tersebut sehingga itu menjadi suatu makna yang tepat untuk mengartikan 

kepemimpinan tersebut. Northouse (2016, 5-7) menyebutkan beberapa komponen 

yang mendasari konsep tentang kepemimpinan tersebut yakni (1) kepemimpinan 

adalah proses, (2) kepemimpinan melibatkan pengaruh, (3) kepemimpinan terjadi 

di dalam kelompok, (4) kepemimpinan melibatkan tujuan yang sama. Keempat hal 

inilah yang memberikan gambaran yang jelas tentang konsep kepemimpinan 

tersebut.  

Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang muncul 

sebagai paradigma “Kepemimpinan Baru” (Bryman, 1992 dalam Northouse (2016, 

175) bandingkan juga dengan Cote (2017) sebagai sebuah pendekatan 

kepemimpinan baru dengan elemen kharismatik yang terkandung di dalammnya 
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yang menyempurnakan pola kepemimpinan menjadi kepemimpinan yang maju dan 

menyentuh kepada anggota organisasi dan kebutuhan-kebutuhan mereka.  

Akar & Ustuner (2018) menyatakan bahwa untuk mendefinisikan pemimpin 

yang memimiliki inisiatif untuk perubahan dan inovasi di dalam organisasi, itu bisa 

dimaknai dengan kalimat “kepemimpinan transformasional”. Lebih lanjut, 

mengutip (Bilir, 2007 dan Kurtulus 2007) Akar  & Ustuner  menyatakan bahwa 

seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional memiliki visi 

yang kuat, membagikan visi itu dan mendorong semua anggota organisasi untuk 

melakukannya dengan sepenuh hati kemudian menumbuhkan rasa memiliki pada 

hati semua anggota organisasi sehingga segenap tenaga, pikiran dan inovasi 

tercurah kepada pengembangan dan kemajuan organisasi serta kualitas kerja (Haj 

& Jubran, 2016), kesejahteraan (Heidmet & Liik, 2014), pengembangan profesional 

(Al-Taneiji, 2016), partisipasi dalam proses pengambilan keputusan (Mao & Tan, 

2015), dukungan dan produktivitas organisasi (Ghasemizad & Mohammadkhani, 

2013), kualitas kehidupan kerja (Ghasemizad & Mohammadkhani, 2013), keadilan 

organisasi (Gillet et al, 2013) dan memiliki efek negatif pada kelelahan (Eyal & 

Roth, 2010) 

Kepemimpinan transformasional berfokus pada nilai-nilai pengikut, emosi, 

etika, tujuan jangka panjang sambil menilai motif, dan memuaskan kebutuhan 

mereka dalam proses transformasi yang mengubah orang. Dalam organisasi, 

kepemimpinan transformasional membangun koneksi dan memberikan pengaruh 

pada tingkatan satu-lawan-satu, kemudian kelompok yang lebih besar, atau seluruh 

organisasi sehingga ketika terjadi perubahan yang di sengaja ataupun yang tidak di 

sengaja, pemimpin tetap memainkan peran penting sementara proses transformasi 
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bergantung pada ikatan yang kuat antara pemimpin dan pengikut (Northouse 2016, 

175-176) lihat juga (Cote 2017). 

Komponen-komponen (Abuzaid, et al. 2019) atau faktor-faktor (Northouse 

2016, 92) atau behaviors (Yukl 2006, 265) penting yang membentuk kepemimpinan 

transformasional sebagai gaya kepemimpinan yang dapat diaplikasikan pada 

organisasi adalah: 

1. Idealized influence: dapat dipahami juga sebagai kharisma untuk 

membangkitkan emosi positif para pengikut dengan cara memberi 

teladan dengan standar moral yang tinggi sehingga pengikut mau 

“meniru” dan mengikuti kehendak pemimpimpin dengan kemauan 

hatinya bukan karena paksaan. 

2. Inspirational motivation: pemimpin mengkomunikasikan harapan yang 

tinggi dengan membangun motivasi yang tinggi dari pengikut untuk 

menjadi setia dan turut serta dalam mengambil bagian untuk mecapai 

visi dan misi organisasi.  

3. Intellectual stimulation: mencari, mendorong, dan memunculkan 

inovasi-inovasi baru yang positif bagi perkembangan organisasi dan 

juga bagaimana menyelesaikan masalah-masalah didalam organisasi. 

4. Individualized consideration: berkaitan dengan program-program 

mentoring, pembinaan, pendampingan bagi pengikut dengan iklim yang 

mendukung sehingga pemimpin tahu dan memahami apa yang menjadi 

kebutuhan pengikut. Hal ini dapat dilakukan oleh pemimpin sendiri 

maupun dengan membangun delegasi yang bertugas menjalankan 

fungsi tersebut. 
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Komponen-komponen penting inilah yang menjadi dasar kepemimpinan 

transformasional menggerakkan pengikut untuk mencapai lebih dari apa yang 

biasanya diharapkan dari mereka dan mengalahkan keinginan pribadi mereka 

sendiri demi kepentingan organisasi (Bass & Avolio dalam Northouse (2016, 184). 

Sehingga dengan demikian kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa 

kepemimpinan transformasional dengan komponen-komponen yang mengiringnya 

menjadi solusi untuk menyongsong perubahan (lihat juga Shields (2015) yang 

terjadi di dalam organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Program Studi (Prodi) Teologi adalah salah satu dari sekian banyak program 

studi yang ada di STT XYZ. Program studi ini ada untuk mendukung akan visi STT 

XYZ  yakni “Menjadi Institusi pendidikan teologi yang unggul untuk melahirkan 

pemimpin gereja dan pendidik profesional yang berkontribusi bagi pengembangan 

pelayanan pedesaan”. Misi STT XYZ  yakni: 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran Teologi dan 

Pendidikan Agama Kristen bagi pengembangan pelayanan pedesaan 

2. Melaksanakan riset dalam bidang Teologi dan Pendidikan Agama 

Kristen yang inovatif dan kreatif dalam meningkatkan pelayanan 

pedesaan 

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan pelayanan 

pedesaan 

Namun kemudian proses kepemimpinan yang nyata di lapangan adalah 

bahwa pendekatan dan pengenalan secara pribadi baik kepada dosen pengajar 

maupun kepada mahasiswa tidak berjalan dengan maksimal. Ini di konfirmasi oleh 
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hasil wawancara dosen pengajar yang menyatakan bahwa aspek individualized 

consideration ini masih memiliki peringkat yang rendah bahkan temuan di 

lapangan juga mengungkapkan bahwa sisi penghargaan atau support kepada 

mereka yang berprestasi baik kepada dosen pengajar maupun mahasiswa juga 

masih belum nampak. Sisi ini adalah satu hal yang juga mampu mendorong 

semangat kerja dari dosen pengajar dan juga sebagai pemicu semangat belajar dari 

mahasiswa di program studi teologi ini. 

Peringkat akreditasi Program Studi Teologi pada tahun 2019 adalah 

peringkat C. Ini adalah peringkat minimum untuk dapat mengeluarkan atau 

menerbitkan ijazah. Satu hal yang patut dicermati adalah pada tahun 2020 ini STT 

XYZ memasuki usia 33 tahun dan Prodi Teologi adalah prodi yang dibentuk sejak 

awal berdirinya STT XYZ ini. Banyak indikator yang menjadi penilaian dan 

evaluasi untuk mendapatkan peringkat akreditasi, namun jika dilihat dari 

pencapaian ini, maka ini tentu akan sangat berpengaruh pada penjaringan 

mahasiswa baru dan juga profil lulusan sehingga akan sulit bersaing dengan 

sekolah-sekolah tinggi yang sejenis. 

Hal sederhana yang penulis temui adalah ketika mengambil sampel absensi 

dan jurnal pada dua kelas secara acak di dua prodi yakni prodi Telogi dan prodi 

PAK terlihat bahwa ada beberapa dosen yang tidak mengisi jurnal absensi dengan 

materi ajar mata kuliahnya sebagai sebuah implikasi teknis dari hal bagaimana 

seorang dosen tetap tidak mengedepankan akan prioritas kerja untuk mencapai dan 

mendukung akan visi misi yang sudah di sepakati oleh para pemangku kepentingan 

di STT XYZ. Ini mungkin adalah hal yang serius karena dengan ini kaprodi dapat 
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memantau materi ajar, strategi dan tujuan pengajaran untuk mencapai hasil seperti 

yang tertera dalam visi dan misi STT XYZ. 

Tabel 1.1 Data absensi dan Journal mata kuliah Prodi PAK dan Teologi STT XYZ 

Jakarta 

 
Sumber: Lembar Absensi dan journal mata kuliah Prodi PAK dan Teologi STT XYZ Jakarta 

Minimnya pengenalan secara pribadi, kurangnya pembinaan dan tidak 

adanya apresiasi kepada mereka yang melakukan tugas dan tanggung jawab dengan 

baik oleh kaprodi terhadap bawahannya dan kepada mahasiswa yang ada dibawah 

wewenang beliau seharusnya tidak terjadi pada sebuah institusi yang mengusung 

visi dan misi yang besar seperti yang sudah tertera diatas karena ini akan 

melemahkan semangat dan tekad pelayanan yang baik oleh dosen pengajar maupun 

mahasiswa sehingga jika di biarkan maka akan berpengaruh pada daya saing pada 

prodi sejenis yang ada di sekolah-sekolah tinggi teologi yang lain dan juga 

berpengaruh pada penurunan jumlah mahasiswa baru serta profil lulusan yang 

berkualitas dan dan akan menghambat dan mengganggu pencapaian visi dan misi 

organisasi. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Dalam penelitian ini, permasalahan yang coba diajukan oleh penulis dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 
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1. Banyaknya tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang Ketua 

Program Studi Teologi dalam menjalankan perannya sebagai seorang 

transformational leader. 

2. Peran sebagai seorang transformational leader membutuhkan 

komitmen yang kuat untuk membangun organisasi yang sehat dan 

menjalankan visi dan misi lembaga dengan sepenuh hati. 

1.3 Batasan Masalah 

 

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian para ahli serta masalah yang 

sudah di sampaikan diawal penulisan ini, maka penulis akan membahas tentang 

implementasi kepemimpinan Ketua Program Studi Teologi STT XYZ dan 

dampaknya bagi pembenahan organisasi untuk dapat mencapai visi dan misi 

organisasi.  

1.4 Rumusan Masalah 

 

Dosen dan pengajar, secara khusus di STT XYZ adalah ujung tombak 

perguruan tinggi untuk menyampaikan pengajaran yang sehat, menanamkan visi 

dan misi serta Amanat Agung Kristus yang tertuang dalam visi dan misi institusi 

dan menghasilkan profil lulusan yang bermutu untuk mencapai visi dan misi 

tersebut.  

Beranjak dari hal-hal di atas maka penulis mengajukan pertanyaan 

mengenai rumusan masalah penelitian yang sedang dilakukan: 

1. Bagaimana implementasi kepemimpinan transformasional Ketua Program 

Studi Teologi STT XYZ? 
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2. Bagaimana kepemimpinan tarnsformasional memberikan solusi bagi 

peningkatan kinerja dosen di STT XYZ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

 

Berpijak pada rumusan masalah di atas maka kita dapat melihat tujuan 

penelitian ini yakni: 

1. Untuk menganalisis sejauh mana implementasi kepemimpinan 

transformasional Ketua Program Studi Teologi STT XYZ 

2. Menganalisis sejauh mana kepemimpinan transformasional memberikan 

solusi bagi organisasi berkaitan dengan peningkatan kinerja dosen STT 

XYZ 

1.6 Manfaat Penelitian 

 

Dalam tataran teoritis dan praktis, sebuah penelitian memberikan kontribusi 

bagi subjek penelitian. Manfaat penelitian yang penulis dapatkan: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap ilmu 

pengetahuan secara umum dan implementasi kepemimpinan 

transformasional Ketua Program Studi Teologi STT XYZ  secara khusus. 

2. Hasil penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan 

transformasional memberikan solusi bagi organisasi berkaitan dengan 

peningkatan kinerja dosen di STT XYZ 
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1.6.2 Manfaat Aplikatif 

 

1. Bagi peneliti, ini menambah wawasan berpikir secara khusus dalam topik 

penelitian ini. 

2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat membuka wawasan berpikir 

tentang bagaimana implementasi kepemimpinan transformasional 

pemimpin untuk mendorong dan meningkatkan kinerja dosen 

3. Bagi sekolah dan lembaga pendidikan, hasil pemelitian ini dapat menjadi 

refernsi untuk penelitian selanjutnya. 

1.7 Sistematika Penulisan 

 

Pada bab I berisi pendahuluan yang diawali dengan identifikasi masalah 

kepemimpinan dan implementasi kepemimpinan transformasional ketua program 

studi teologi di Sekolah Tinggi Teologi Injili XYZ Jakarta, memetakan latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan.  

Pada bab II berisi landasan teori yang diawali dengan defenisi 

kepemimpinan secara umum oleh para ahli. Setelah itu definisi kepemimpinan 

transformasional dari para ahli dan implementasi atau penerapannya dalam dunia 

pendidikan untuk peningkatan kinerja para anggota organisasi.  

Bab III berisi pemaparan teori seperti di bab II namun dengan perspektif 

Alkitabiah sebagai ototritas tertinggi dalam ilmu pengetahuan dan bagaimana 

mengimplementasikan kepemimpinan transformasional pemimpin bagi 

peningkatan kinerja dosen secara Alkitabiah. 
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Bab IV adalah rancangan penelitian yang akan dilakukan, meliputi metode, 

desain, lokasi, dan sumber data, penelitian, dan subjek penelitian, proses 

pengumpulan data, analisis data menggunakan metode kualitatif serta teknik dan 

instrumen pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. 

Bab V berisi pemaparan data dan temuan penelitian dari hasil wawancara 

dan kuesioner pada tokoh-tokoh yang berkompeten didalam organisasi STT XYZ. 

Pada bab ini juga akan dilakukan analisis data dan pembahasan hasil wawancara 

dan kuesioner berdasarkan apa yang sudah disampaikan pada bab II dan III. 

Bab VI berisi kesimpulan dari hasil penelitian tentang implementasi 

kepemimpinan transformasional kaprodi teologi di STT XYZ yang sudah dilakukan 

untuk menjawab rumusan masalah, mengungkapkan keterbatasan penelitian, serta 

saran yang diberikan sebagai masukan untuk kemajuan organisasi dan penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


