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BAB IV 

HASIL ANALISIS 

 

4.1 Gambaran Umum Partisipan 

Partisipan pada penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang yang diambil secara acak. 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui eksperimen untuk mendapatkan data 

mengenai efektivitas tim. Jumlah partisipan yang mengikuti eksperimen secara 

lengkap sebanyak 33 orang. Dalam eksperimen ini terdapat cek manipulasi untuk 

mengetahui apakah partisipan benar-benar memahami tugas yang akan mereka 

kerjakan. Berikut adalah tabel mengenai partisipan yang lolos cek manipulasi: 

Tabel 4.1 

Partisipan yang Lolos Cek Manipulasi 

Keterangan Jumlah 

Partisipan 

Jumlah partisipan awal 33 

Jumlah partisipan yang tidak lolos cek manipulasi 3 

Jumlah partisipan akhir 30 

Sumber: Data primer yang diolah (2016) 

 

Hasil pemeriksaan terhadap jawaban dari 33 partisipan yang mengikuti 

eksperimen, terdapat 3 orang partisipan. Hal ini sebabkan karena partisipan tidak 

memahami situasi yang telah digambarkan mengenai tugas yang diberikan. Oleh 

karena itu, data dari 3 partisipan yang tidak lolos cek manipulasi tidak 
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dimasukkan dalam pengujian hipotesis, sehingga data partisipan yang digunakan 

sebanyak 30. 

 

4.2 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.2 

Gambaran Umum Partisipan 

No Keterangan 

PMT ET GKA 

Jumlah 

(Orang) 
Mean Sig Mean Sig Mean Sig 

1 Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 4,35 
0,345 

4,40 
0,024 

4,19 
0,900 

14 

Perempuan 4,24 4,13 4,17 16 

Total  30 

2 Usia 21 4,23 

0,353 

4,06 

0,437 

4,25 

0,419 

4 

22 4,25 4,26 4,12 19 

23 4,44 4,35 4,30 7 

Total 30 

Sumber : Data primer yang diolah (2016), lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4, dan 

                lampiran 5. 

 

Berdasarkan statistik deskriptif diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 30 

partisipan yang mengikuti eksperimen cenderung lebih banyak perempuan 

daripada laki-laki yakni sebanyak 16 partisipan perempuan dan 14 partisipan laki-

laki. Sedangkan berdasarkan umur, didominasi oleh partisipan yang berusia 22 

tahun dengan jumlah partisipan sebanyak 19 orang, sisanya berumur 21 tahun (4 

partisipan) dan 23 tahun (7 partisipan). 

Persepsi performance management timing yang dirasakan oleh partisipan 

laki-laki lebih besar dibandingkan dengan partisipan perempuan yang ditunjukan 
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dengan nilai rata-rata 4,35 pada laki-laki dan 4,24 pada perempuan. Efektivitas 

tim pada partisipan laki-laki menunjukan nilai rata-rata 4,40 lebih tinggi 

dibanding dengan nilai rata-rata efektivitas tim partisipan perempuan yakni 4,13. 

Sedangkan untuk gaya kepemimpinan autentik, persepsi partisipan laki-laki 

terhadap gaya kepemimpinan autentik lebih tinggi dari partisipan perempuan 

dengan selisih nilai rata-rata sebesar 0,02. 

Berdasarkan usia, dapat dilihat bahwa persepsi partisipan 

terhadapperformance management timing paling tinggi terdapat pada kelompok 

usia 23 tahun (4,44) dan terendah pada kelompok usia 21 tahun (4,23). Persepsi 

efektivitas tim  yang dirasakan oleh partisipan yang berusia 23 tahun lebih tinggi, 

yakni sebesar 4,35 jika dibandingkan dengan partisipan yang berusia 21 tahun 

(4,06) dan 22 tahun (4,26) . Sedangkan persepsi terhadap gaya kepemimpinan 

autentik tertinggi terdapat pada kelompok usia 23 tahun ditunjukan dengan nilai 

rata-rata sebesar  4,30 dan terendah pada kelompok usia 22 tahun dengan nilai 

rata-rata sebesar 4,12.  

Berdasarkan hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa masing-masing 

variabeldalam penelitian ini tidak dipengaruhi berdasarkan jenis kelamin (laki-

laki dan perempuan) maupun usia partisipan dalam penelitian ini.Hal ini 

ditujukan dengan hasil uji ANOVA yang dilakukan peneliti terhadap performance 

management timingdan gaya kepemimpinan autentik yang menghasilkan nilai 
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signifikan > 0,05. Namun, untuk variabel efektifitas tim dipengaruhi oleh jenis 

kelamin, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi (0,024) < 0,05. 

4.3 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

4.3.1 Hasil Uji Validitas Kuesioner 

Validitas digunakan untuk menjukan sejauh mana pernyataan tersebut 

mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian ini dilakukan 

dengan cara membandingkan r tabel dengan r hitung. Pernyataan dapat 

dikatakan valid apabila r hitung > r tabel (Arikunto,  1998). Pertama adalah 

hasil pengujian 12 item pernyataan untuk variabel performance 

management timing: 

Tabel 4.3 

Hasil Pengujian Validitas Kuesioner Variabel Performance 

Management Timing 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

GS1 0,725 0,361 Valid 

GS2 0,710 0,361 Valid 

GS3 0,735 0,361 Valid 

GS4 0,713 0,361 Valid 

GS5 0,723 0,361 Valid 

GS6 0,723 0,361 Valid 

UB1 0,721 0,361 Valid 

UB2 0,753 0,361 Valid 

PK1 0,804 0,361 Valid 

PK2 0,712 0,361 Valid 

PK3 0,707 0,361 Valid 

PK4 0,729 0,361 Valid 

  Sumber: Data primer yang diolah (2016) dan lampiran 6. 
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Berdasarkan tabel 4,3, semua item pernyataan memiliki r hitung > r 

tabel (0,361), maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan 

variabel performance management timing valid. Selanjunya adalah hasil 

pengujian validitas untuk pernyataan efektivitas tim: 

Tabel 4.4 

Hasil Pengujian Validitas Efektivitas Tim 

Pernyataan r hitung R tabel Keterangan 

ET1A 0,810 0,361 Valid 

ET2A 0,808 0,361 Valid 

ET3A 0,798 0,361 Valid 

ET1B 0,804 0,361 Valid 

ET2B 0,832 0,361 Valid 

ET3B 0,807 0,361 Valid 

ET4B 0,788 0,361 Valid 

ET5B 0,804 0,361 Valid 

ET6B 0,801 0,361 Valid 

ET1C 0,809 0,361 Valid 

ET2C 0,813 0,361 Valid 

ET3C 0,805 0,361 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2016) dan lampiran 7. 

Berdasar Tabel 4.4, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan 

untuk variabel efektivitas tim valid, karena nilai r hitung > r tabel (0,361). 

Sedangkan hasil pengujian validitas variabel gaya kepemimpinan autentik 

dengan 8 pernyataan adalah: 

Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Validitas Gaya Kepemimpinan Autentik 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

GKA1A 0,785 0,361 Valid 

GKA2A 0,797 0,361 Valid 
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GKA1B 0,765 0,361 Valid 

GKA2B 0,755 0,361 Valid 

GKA1C 0,771 0,361 Valid 

GKA2C 0,779 0,361 Valid 

GKA1D 0,760 0,361 Valid 

GKA2D 0,776 0,361 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2016) dan lampiran 8. 

Berdasarkan Tabel 4.5, diketahui bahwa 8 pernyataan untuk gaya 

kepemimpinan autentik adalah valid, karena hasil pengujian menunjukan 

bahwa r hitung > r tabel. 

  

4.3.2 Hasil Uji Validitas Internal Eksperimen 

1. Histori 

Histori merupakan peristiwa yang terjadi antara periode sebelum tes 

dan sesudah tes yang dapat mempengaruhi hasil dari eksperimen. 

Eksperimen ini dilakukan dalam keadaan yang sama, yaitu sebelum 

mengikuti perkuliahan sehingga bebas dari ancaman histori. 

2. Maturasi 

Maturasi adalah faktor waktu yang dapat berpengaruh pada hasil 

eksperimen. Pada eksperimen ini, peneliti memberikan waktu 

penugasan yang sama untuk semua partisipan, sehingga eksperimen 

ini terbebas dari efek waktu dan maturasi. 

3. Pengujian 
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Adanya proses pembelajaran membuat partisipan belajar dari 

pengujian sebelumnya dan akan mempengaruhi hasil pengujian 

selanjutnya. Seluruh partisipan yang mengikuti eksperimen ini belum 

pernah mendapatkan penugasan/pengujianyang sama sebelumnya dan 

tidak ada yang tahu mengenai eksperimen ini, sehingga eksperimen ini 

bebas dari ancaman pengujian . 

4. Instrumentasi 

Pergantian pengamat dalam eksperimen dapat mempengaruhi hasil 

penelitian karena pengamat yang satu dan lainnya memiliki 

pemahaman yang berbeda. Eksperimen ini bebas dari ancaman 

instrumentasi, dikarenakan dalam eksperimen ini tidak terdapat 

pergantian pengamat dalam seluruh prosesnya. 

5. Seleksi 

Seleksi terjadi apabila terdapat perbedaan karakteristik dari partisipan 

di sampel eksperimen dengan yang ada di sampel kontrol. 

Dikarenakan eksperimen ini mudah dan dapat dikerjakan oleh semua 

orang, maka partisipan dalam eksperimen ini dipilih secara acak dan 

tanpa persyaratan khusus. 

6. Regresi 
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Validitas internal akan terancam jika subjek dipilih berdasarkan nilai 

ekstrim mereka. Akan tetapi, partisipan yang mengukuti eksperimen 

dalam penelitian ini dipilih secara acak sehingga tidak terjadi regresi. 

7. Mortaliti Eksperimen 

Mortaliti eksperimen terjadi apabila subjek di sampel eksperimen 

mengalami perubahan selama pengujian. Tidak ada perubahan 

komposisi subjek dan sampel, karena eksperimen dilakukan secara 

langsung dan semua variabel diukur bersamaan sehingga tidak terjadi 

mortaliti eksperimen. 

 

4.3.3 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur kuesioner variabel 

performance management timing, efektivitas tim dan gaya kepemimpinan 

autentik reliabel/handal dengan melihat konsistensi jawaban terhadap 

pernyataan yang diberikan. Kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai 

Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6. 

Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Reliabilitas Kuesioner 

Pertanyaan Cronbach Alpha Keterangan 

Performance Management Timing 0,747 Reliabel 

Efektivitas Tim 0,820 Reliabel 

Gaya Kepemimpinan Autentik 0,796 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 

Berdasarkan tabel 4.6, uji reabilitas dilakukan terhadap item 

pernyataan performance management timing, efektivitas tim dan gaya 
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kepemimpinan autentik yang telah dinyatakan valid. Dapat dilihat, 

Cronbach Alpha yang dihasilkan > 0,6, sehingga dapat dinyatakan bahwa 

kuesioner tersebut reliabel dan dapat diandalkan. 

 

 

 

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Hasil Pengujian Normalitas 

 Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah persebaran data yang 

akan digunakan untuk menguji hipotesis terdistribusi normal atau tidak. 

Pengujian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data terdistribusi 

normal apabila nilai signifikan hasilunstandardized residual > 0,05. 

Berikut adalah hasil pengujian normalitas: 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Normalitas  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016), lampiran 10 dan 11 

 

Standardized 

Residual 

Model 1 

ET = α + β1PMT + 

β2GKA + e 

 

Model 2 

ET = α + β1PMT + 

β2GKA + β3 PMT-GKA  

Kolmogorov-

Smirnov Z 

0,533 1,005 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

0,939 0,265 
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Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,939 dan 

0,265. Nilai siginifikansi> 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

persebaran data berdistribusi normal. 

 

 

 

4.4.2 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual pengamatan. Pengujian 

heteroskedastisitas dilakukan dalam setiap model regresi dengan Uji 

Glejser dan dapat dilihat pada nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi > 

0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas  

 Model 1 

ET = α + β1PMT + 

β2GKA + e 

Model 2 

ET = α + β1PMT + β2GKA + 

β3 PMT-GKA  

Sig Sig 

(Constant) 0,515 0,926 

PMT 0,056 0,411 

GKA 0,308 0,611 

PMT_GKA - 0,051 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016), lampiran 10dan lampiran 12 

 

Berdasarkan Tabel 4.8, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi > 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas, yang 
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artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan pada absolut 

standardized residual. 

 

4.4.3 Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Multikolinearitas menyebabkan regresi tidak efisien atau 

penyimpangannya sangat besar. Uji multikolinearitas dilakukan dengan uji 

regresi. Data dapat dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas, 

apabila nilai VIF (Variance Inflation Factor) < 10 dan nilai tolerance < 1. 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Multikolinearitas  

 Model 1 

ET = α + β1PMT + 

β2GKA + e 

Model 2 

ET = α + β1PMT + β2GKA 

+ β3PMT*GKA + e 

Collinearity Statistics Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Tolerance VIF 

PMT 0,768 1,302 0,006 162,308 

GKA 0,768 1,302 0,004 233,798 

PMT_GKA   0,002 580,761 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016), lampiran 10 dan lampiran 13 

 

Tabel 4.9 menunjukan bahwa nilai VIF > 10, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data terkena multikolinearitas sehingga harus 

dilakukan pengobatan. Pengobatan dilakukan dengan mentransformasi data 

menjadi bentuk absolut selisih standardize performance management 

timing dan standardize gaya kepemimpinan autentik. Berikut adalah hasil 

pengujian setelah pengobatan: 
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Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Multikolinearitas Model 2 Setelah Pengobatan 

Model 2 

ET =  α + β1PMT + β2GKA + β3 PMT-GKA  

 Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

PMT 0,714 1,400 

GKA 0,651 1,536 

PMT_GKA  0,843 1,186 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) dan lampiran 14 

 

Hasil pengujian setelah pengobatan dengan absolut menghasilkan nilai 

Tolerance< 1 dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

terbebas dari multikolinearitas. 

 

4.5 Analisis Regresi 

4.5.1 Uji F dan Uji Koefisien Determinasi 

Berdasarkan  output SPSS lampiran 10 dan 14, menunjukan bahwa 

signifikansi F model persamaan 1 dan 2 sebesar 0,000 < 0,05, maka dari 

model persamaan 1 dapat disimpulkan bahwa salah satu prediktor (variabel 

performace management timing) berpengaruh signifikan terhadap 

efektivitas tim. Sedangkan untuk model persamaan 2 dapat disimpulkan 

bahwa prediktor yangberpengaruh signifikan terhadap efektivitas tim 

adalah variabelperformance management timing dan absolut 

standardizeperformance management timing- standardizegaya 

kepemimpinan autentik. 
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Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan 

model dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin R
2
 mendekati nilai 

1, maka semakin banyak informasi yang diberikan oleh variabel dependen 

dalam memprediksi variabel dependen. Nilai adjusted R squaredari uji 

koefisien determinasipada model persamaan 1 adalah sebesar 0,705 

(70,5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel 

performance management timing dan gaya kepemimpinan autentik dalam 

menjelaskan efektivitas tim adalah sebesar 70,5%, sedangkan sisanya 

dijelaskan oleh variabel-variabel selain variabel diatas. Pada model 

persamaan 2 sebesar 0,745 (74,5%) menunjukan bahwa kemampuan 

variabel performance management timing, gaya kepemimpinan autentik 

dan absolut PMT-GKA dalam menjelaskan variabel dependen (efektivitas 

tim) adalah sebesar 74,5%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-

variabel selain variabel diatas. R
2
 pada model persamaan 1 dan persamaan2 

meningkat 4%, maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 

autentik sebagai variabel moderasi yang bersifat kontijen mampu 

menjelaskan variasi efektivitas tim. 

4.5.2 Uji Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwagaya kepemimpinan 

autentik memoderasi efek  performance management timing terhadap 

efektivitas tim. Berikut merupakan hasil pengujian hipotesis: 
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Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Hipotesis 

 ET = α + β1PMT + β2GKA 

+ e 

ET = α + β1PMT + β2GKA 

+ β3 PMT-GKA  

Model B t Sig B t Sig 

(Constant) 0,041 0,074 0,942 -0,172 -0,331 0,743 

PMT 0,967 7,348 0,000 0,891 7,006 0,000 

GKA 0,015 0,121 0,904 0,122 1,006 0,324 

PMT-GKA  - - - 0,121 2,269 0,032 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016), lampiran 10 dan lampiran 14 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa: 

1. Variabel performance management timing memiliki nilai signifikansi 

0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menujukan bahwa  

performance management timing berpengaruh signifikan terhadap 

efektivitas tim. 

2. Variabel gaya kepemimpinan autentik memiliki nilai signifikansi 0,904 

(>0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 

autentik tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas tim.Nilai 

signifikansi memoderasi performance management timing dan gaya 

kepemimpinan autentik, sebesar 0,032. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, 

maka hipotesis yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan autentik 

memoderasi efek  performance management timing terhadap efektivitas 

timditerima.Karena hasil signifikansi persamaan 1 tidak siginifikan dan 

hasil signifikansi persamaan 2 signifikan, dapat dikatakan bahwa 

variabel gaya kepemimpinan autentik pure memoderasi. 
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4.6 Pembahasan 

 Hasil penelitian ini menerima hipotesis yang diajukan yaknigaya 

kepemimpinan autentik memoderasi efekperformance management timing 

terhadap efektivitas tim. Efek yang ditunjukan adalah positif yang artinya 

semakin baik persepsi bawahan terhadap performance management timing yang 

didukung dengan gaya kepemimpinan autentik yang dilakukan pemimpin, maka 

semakin baik pula efektivitas tim. Hasil tersebut sesuai dengan team coaching 

theory yang menjelaskan hubungan performance management timing dan 

efektivitas tim. 

Menurut Hackman dan Wageman (2005) proses yang digunakan dalam 

organisasi untuk mengelola kinerja bawahanyang dilakukan diawal, ditengah dan 

diakhir siklus kerja (performance management timing) berdampak positif 

terhadap efektifitas tim. Menurut Latham dan Mann (2006) mengidentifikasikan 

bahwa yang paling efektif sebagai pelatih adalah pemimpin, sehingga persepsi 

bawahan terhadap gaya kepemimpinan yang dimiliki atasan sangat 

penting.Menurut Walumbwa et al (2008)  gaya kepemimpinan autentik 4 dimensi, 

yakni:self-awareness, balanced processing, internalized moral prespective dan 

relational transparency didasarkan pada persepsi karyawan sehingga dapat 

memenuhi persyaratan pembinaan tim.Gaya kepemimpinan autentik adalah 
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perpaduan psikologis individu dengan organisasi yang terbangun baik, sehingga 

mampu menghasilkan kadar kewaspadaan dan pengendalian diri yang tinggi, 

sekaligus mendorong pengembangan diri secara positif (Bruce J Avolio dan Fred 

Luthans, 2003). 

Pemimpin dengan gaya kepemimpinan autentik memiliki kadar 

kewaspadaan diri (self awareness) yang tinggi, sehingga pemimpin akan lebih 

berhati-hati dalam menetapkan tujuan, memberikan umpan balik dan penilaian 

kinerja. Kewaspadaan diri yang tinggi membuat pemimpin memahami kelebihan 

serta kelemahan bawahannya, dan mendapatkan wawasan diri melaluipandangan 

orang lain, dan menjadimenyadari dampak seseorang pada orang lain (Kernis, 

2003).  Hal ini akan berdampak baik pada efektivitas tim karena tujuan yang 

ditetapkan akan disesuaikan dengan kelebihan dan kelemahan bawahan serta 

standar perusahaan. Sebagai umpan baliknya, pemimpin bersedia mengakui 

kesalahan yang mereka lakukan. Pemimpin juga menilai kinerja bawahan dari 

pandangan orang lain, sehingga pemimpin dapat menyadari dampak seseorang 

terhadap orang lain.Pemimpin yang memiliki kadar kewaspadaan diri yang tinggi, 

menyebabkan efektivitas tim semakin tinggi karena pemimpin tersebut 

mengetahui kinerja masing-masing bawahan dalam sebuah tim. Dengan wawasan 

yang dimiliki pemimpin tersebut, maka pemimpin dapat menyeleksi bawahan 

yang memiliki kinerja baik dan dipadukan dalam sebuah tim. 
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Pemimpin dengan gaya kepemimpinan autentik memiliki kemampuan 

objektif (tidak memihak) untuk menganalisis data yang relevan sebelum 

mengambil keputusan (balanced processing).Pemimpin menentapkan tujuan 

dengan cara meminta pendapat dari bawahan dan memilih ide yang terbaik. Cara 

tersebut membuat bawahan merasa turut serta dalam penetapan tujuan, maka 

bawahan merasa bertanggung jawab sehingga bekerja secara maksimal untuk 

mencapai tujuan tersebut.Adanya komunikasi antara atasan dan bawahan dari 

proses penetapan tujuan hingga penilaian kinerja menyebabkan sebuah tim 

menjadi lebih efektif. 

Internalized moral prespective didasarkan pada konsistensi perilaku 

pemimpin yang artinya pemimpin autentik menunjukan keyakinan yang konsisten 

dengan tindakan. Pemimpin mengatakan dengan jelas tujuan yang telah 

ditetapkan terhadap bawahannya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.Tujuan 

akan ditetapkan berdasarkan keyakinan pemimpin bahwa tujuan dapat tercapai. 

Pemimpin autentik akan melawan tekanan eksternal yang tidak sesuai dengan 

nilai-nilai internal yang dipegang teguh. Umpan balik dan penilaian akan 

dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemimpin dan bawahan 

ketika tujuan ditetapkan.Karena tujuan yang telah ditetapkan jelas, membuat 

bawahan lebih berkonsentrasi dalam mencapai tujuan, yang akhirnya akan 

berdampak baik pada efektivitas tim. 
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Pemimpin dengan gaya kepemimpinan autentik membangun kepercayaan 

pada bawahannya dengan cara berbagi informasi dan pemikiran melalui 

pengungkapan diri sehingga bawahan dapat memahami apa yang diinginkan oleh 

pemimpin. Selain itu pemimpin tipe ini mengingatkan kembali tujuan yang akan 

dicapai bawahan, sehingga kinerja bawahan semakin baik dan menghasilkan 

efektivitas tim yang baik pula. Oleh karena itu, pemimpin dengan gaya 

kepemimpinan autentik sangat memenuhi syarat pembinaan tim sebagai pelatih 

untuk melaksanakan performance management timing seperti yang telah 

dinyatakan oleh Walumbwa et al (2008). 


