
74 
 

     

PANDUAN WAWANCARA 

Nama  :     Jabatan :  

Jenis Kelamin :      Lama Bekerja :  

1. Bakat dan Motif Kepemimpinan 

A. MOTIF KEPEMIMPINAN 

Prestasi 

i. Bagaimana kinerja pemimpin selama ini? Bagaimana pemimpin mencapai 

tugas dan targetnya? 

Ambisi  

ii. Bagaimana sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh pemimpin setiap 

tahunnya? Bagaimana cara pemimpin menentukan sasaran?Apakah 

pemimpin memiliki keinginan kuat dalam mencapai sasaran?Apakah ada 

perkembangan sasaran setelah sasaran lama tercapai? 

Energi. 

iii. Berapa lama rata-rata pemimpin berada di kantor? Bgamana upaya 

pemimpin untuk menyelesaikan masalah? Apakah pemimpin melakukan 

lembur bila pekerjaannya belum selesai? 

Keteguhan.  

iv. Bagaimana pemimpin menghadapi tantangan dalam pekerjaan? Apakah 

pemimpin tidak mudah menyerah dan putus asa ketika sasaran tersebut 

dihadang berbagai rintangan? 

Inisiatif. 
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v. Bagaimana cara pemimpinberpikir mengenai hal yang akan terjadi? 

Apakah memiliki inisiatif dalam peristiwa yang akan terjadi? Apakah 

pemimpin mengantisipasi apa yang akan terjadi dan mencari 

pemecahannya? Bagaimana cara pemimpin membuat rencana pada masa 

yang akan datang? 

Motivasi kepemimpinan 

vi. Bagaimana cara pemimpin untuk mempengaruhi karyawan agar 

melakukan tugasnya? 

B.BAKAT KEPEMIMPINAN 

Integritas. 

vii. Bagaimana kesesuaian perkataan dan tindakan pemimpin? 

viii. Bagaimanai reputasi pemimpin dalam hal kejujuran? 

Rasa Percaya Diri 

ix. Bagaimana keyakinan pemimpin terhadap ide dan kemampuan diri 

sendiri? 

x. Bagaimana keyakinan pemimpin terhadap keputusan yang diambil? 

Kreatifitas.  

xi. Seberapa sering pemimpin memiliki ide-ide dan tindakan kreatif dalam 

melaksanakan tugasnya? 

Fleksibilîtas. 

xii. Bagaimana cara pemimpin mengantisipasi masalah yang muncul?Bila 

rencana tersebut dalam kenyataannya tidak bisa dilaksanakan dengans 

baik, apa solusinya? 
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Karisma 

xiii. Bagaimana pemimpin memberi inspirasi kepada karyawannya? 

 

2. Pengetahuan, Keahlian Dan Kemampuan 

i. Bagaimana pengetahuan pemimpin tentang organisasi dan industri 

dagang? 

ii. Bagaimana  pengetahuan pemimpin terhadap kemajuan teknologi? 

iii. Bagaimana pemimpin berinteraksi dengan karyawan? Apakah melalui 

pertemuan formal dan nonformal? 

iv. Bagaimana npemimpin menyelesaikan masalah? Apakah melibatkan 

karyawan atau tidak? 

v. Bagaimana pemimpin mendapatkan dan mengelola informasi terkait 

perusahaan? 

vi. Bagaimana  pemimpin mengolah informasi menjadi strategi dan 

keputusan? 

3. Visi   

Mendefinisikan Visi. 

i. Bagaimanakah pemimpin menyampaikan visi dalam aktivitas organisasi? 

Penyataan-Penyataan Visi. 

ii. Bagaimanakah visi yang disampaikan pemimpin?Apakah pemimpin 

mengkomunikasikan visi secara ringkas dan  jelas? Apakah visi tersebut 

yang menantang orang untuk mengerahkan kemampuan terbaik, 

berorientasi jangka panjang,  tidak berubah-ubah, dan menarik? 
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Merumuskan Visi. 

iii. Bagaimana pemimpin merumuskan visi perusahaan? Apakah pemimpin 

saat ini melakukan perubahan visi? Apakah pemimpin mengajak bawahan 

untuk ikut merumuskan visi? 

Mendorong Komitmen Terhadap Visi.  

iv. Bagaimana pemimpin membangun komitmenkaryawan terhadap 

pencapaianvisi? 

Membangun Strategi Visi 

v. Bagaimana pemimpin membuatstrategi untuk mencapai visi? Apakah 

memperhatikan índustri, pelanggan, dan lingkungan kompetisi? Apakah 

bawahan terlibat dalam membuat strategi? 

4.  Menerapkan Visi  

Struktur Organisasi 

i. Bagaimana struktur organisasi perusahaan? Apakah pemimpin saat ini 

melakukan perubahan struktur? 

Memilîh, Melatih dan Mengakulturasi Sumber Daya Manusia 

ii. Bagaimana pemimpin merekrut karyawan sesuai dengan yang dibutuhkan? 

Memotivasi 

iii. Bagaimana pemimpin memotivasi bawahannya? Bagaimana cara 

pemimpin untuk mempengaruhi karyawan agar melakukan tugasnya? 

iv. Bagaimana pemimpin menanamkan rasa percaya diri dalam diri para 

bawahan? 
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v. Bagaimana pemberian penghargaan (formal dan nonformal) yang 

diberikan pemimpin pada karayawan yang berprestasi? 

vi. Bagaimana konsekuensi bagi  karyawan yang tîdak berprestasi? 

Mengelola Informasi.  

vii. Bagaimana tanggapan dan reaksi pemimpin terhadapinformasi dari dalam 

dan luar perusahaan? 

Membangun Tim.  

viii. Bagaimaan pemimpin menbentuktim untuk melaksanakan tugas? 

Mendorong Perubahan, Inovasi dan Mengambil Risiko.  

ix. Bagaimana pemimpin melakukan perubahan dan inovasi? 

Bagaimana pemimpin memperhitungkan resiko dalam mengambil 

keputusan? 


	COVER2
	JUDUL
	skripsi

	logo: 


