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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Program Studi Manajemen Unika Soegijapranata 

Program  Studi Manajemen berdiri sejak 1982, saat ini berstatus 

terakreditasi A dari Badan Akreditasi asional (BAN) bertujuan 

menghasilkan sarjana yang kompeten di bidang manajerial dan 

enterprenuership dengan wawasan etis dan global, meningkatkan relevansi 

dengan perkembangan dunia usaha, mewujudkan pengajaran, penelitian 

dan pegabdian masyarakat yang professional dan berkesinambungan, serta 

mendorong pengembangan intelektual dan  professional secara 

berkesinambungan bagi komunikasi akademik. 

Didesain dengan kelas yang efisien dan kurikulum berbasis 

kompetensi. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan dengan metode kuliah 

mimbar, presentasi, diskusi, bimbingan terstruktur dan survei lapangan. 

Untuk mendekatkan dengan dunia praktis diselenggarakan Kuliah Kerja 

Lapangan di berbagai perusahaan, seminar dan mengundang dosen tamu 

dari praktisi. Mahasiswa juga diberi kesempatan untuk magang di 

perusahaan skala menengah. 

Semua tenaga pengajar berkualifikasi minimal S2 dari perguruan 

tinggi ternama di dalam dan di luar negeri dengan 1 guru besar, 6 doktor 

dan 5 kandidat doktor sangat mendukung dalam kegiatan perkuliahan 

secara konseptual, kreatif dan inovatif. Dalam proses pembelajaran 
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didukung oleh para praktisi dari berbagai perusahaan sebagai dosen tidak 

tetap atau dosen tamu. Kepakaran dan kompetensi dosen dibangun melalui 

penelitian, karya ilmiah, pembicara seminar maupun konsultan di berbagai 

perusahaan pemerintah dan swasta. 

Sistem perkuliahan dengan menggunakan sistem kredit semester 

(SKS) dengan total beban studi 144 SKS. Semua mata kuliah ditawarkan 

setiap semester. SISIPAN (Semester Pendek), yang dilakukan setiap akhir 

semester gasal (Bulan Januari – Februari). Sistem ini memungkinkan bagi 

mahasiswa untuk menyelesaikan studi dalam waktu 7 semester (3,5 

tahun). Mata kuliah konsentrasi yang dapat diminati mahasiswa adalah 

Manajemen Pemasaran Kreatif, Manajemen Operasi Terintegrasi, 

Keuangan dan Investasi, Strategi dan PengembanganSumber Daya 

Manusia, Kewirausahaan 

Adapun Visi dan Misi Program Studi Manajemen Unika 

Soegijapranata yaitu : 

A. Visi 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata menjadi komunitas akademik yang unggul di 

bidang manajemen dan bisnis dilandasi oleh nilai-nilai Kristianitas dan 

daya juang tinggi. 
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B. Misi 

1. Mempersiapkan kompetensi civitas akademika di bidang 

manajemen dan bisnis dengan nilai-nilai Kristianitas dan daya 

juang tinggi. 

2. Meningkatkan relevansi bidang-bidang pendidikan manajemen dan 

bisnis dengan perkembangan dunia usaha. 

3. Mendorong pengembangan intelektual dan professional secara 

terpadu dan berkesinambungan. 

4. Mendorong terwujudnya tata kelola bisnis yang ramah lingkungan. 

4.2 Gambaran Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen angkatan tahun 2014.  

Mahasiswa angkatan 2014 dipilih karena dianggap memiliki bekal dan 

pengalaman yang lebih dibanding angkatan di bawahnya dan merupakan 

mahasiswa tingkat akhir menjelang penulisan skripsi. Jumlah responden 

pria  dalam penelitian ini adalah sebanyak 36 orang dan jumlah responden 

wanita dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 orang. Mayoritas 

responden dalam penelitian ini adalah responden berjenis kelamin wanita 

yaitu sebanyak 40 orang. 

Responden dalam penelitian ini menganggap bahwa mahasiswa 

Program Studi Manajemen wajib memiliki keterampilan kepemimpinan. 

Hal tersebut di ketahui berdasarkan tanggapan responden tentang apakah 
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mahasiswa program studi manajemen wajib memiliki keterampilan 

kepemimpinan dan sebanyak 76 responden menjawab wajib. 

Selanjutnya adalah tanggapan responden mengenai apakah ilmu 

akademik atau matakuliah yang di berikan selama perkuliahan mendukung 

dalam mengasah keterampilan kepemimpinan dan sebanyak 70 responden 

atau 92.10 % menjawab mendukung dan 6 responden atau 7,9 % 

menjawab tidak mendukung. Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat 

presentase jawaban mendukung lebeh besar di banding presentase jawaban 

tidak mendukung. 

Berdasarkan data sekunder sebanyak 31 responden atau 40,78%  

dalam penelitian ini telah mengikuti pelatihan untuk mengasah 

keterampilan kepemimpinan. Pelatihan yang di maksud adalah LKTD atau 

Latihan Kepemimpinan Tingkat Dasar. Pelatihan tersebut adalah pelatihan 

tingkat fakultas yang di laksakanan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Responden yang telah mengikuti LKTD memiliki kesempatan atau 

pengalamam lebih dalam hal keterampilan kepemimpinan. 
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4.3 Analisis deskriptif 

4.3.1 Tanggapan Responden Terhadap Keterampilan Kepemimpinan 

Keterampilan kepemimpinan adalah alat, perilaku dan kemampuan 

yang di butuhkan seseorang agar berhasil memotivasi dan mengarahkan 

orang lain. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap keterampilan 

kepemimpinan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Tanggapn Responden Terhadap Keterampilan Kepemimpinan 

 

No 

 

Keterangan 

Jawaban Rata-

Rata 

Skor 

 

Kategori STS 

(1) 

TS  

(2) 

N  

(3) 

S  

(4) 

SS  

(5) 

 Kesadaran Diri (self Awareness) 

1 Saya memiliki rasa 

percaya diri yang tinggi 

ketika memimpin 

diskusi kelompok 

0 

(0) 

5 

(10) 

30 

(90) 

29 

(116) 

12 

(60) 

3,6 Tinggi 

2 Saya mampu menilai 

diri saya dengan 

realistis. 

0 

(0) 

7 

(14) 

15 

(45) 

39 

(156) 

15 

(75) 

3,8 Tinggi 

3 Saya mampu 

memberikan candaan 

kepada teman 

kelompok  ketika 

mengerjakan tugas 

kelompok supaya 

suasana menjadi lebih 

nyaman. 

1 

(1) 

5 

(10) 

18 

(54) 

29 

(116) 

23 

(115) 

3,89 Tinggi 

4 Saya mengharapkan 

kritikan dari teman 

kelompok ketika sedang 

berdiskusi. 

1 

(1) 

7 

(14) 

18 

(54) 

36 

(114) 

14 

(70) 

3,32 Tinggi 

 Rata – rata skor 1 24 81 113 64 3,6 Tinggi 

 Pengaturan Diri (Self Regulation) 

5  Saya memberikan 

kepercayaan kepada 

2 

(2) 

2 

(4) 

25 

(75) 

32 

(128) 

15 

(75) 

3,73 Tinggi 
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teman satu kelompok 

untuk memimpin 

presentasi di kelas. 

6 Saya mengerjakan tugas 

tepat waktu. 

0 

(0) 

5 

(10) 

18 

(54) 

30 

(120) 

23 

(115) 

3,93 Tinggi 

7 Saya merasa nyaman 

dengan kelompok 

diskusi dalam kelas 

meskipun berbeda-

beda. 

0 

(0) 

8 

(16) 

24 

(72) 

35 

(140) 

9 

(45) 

3,59 Tinggi 

 Rata-rata skor 2 15 67 97 47 3,75 Tinggi 

 Motivasi (Motivation) 

8 Saya selalu 

mengerjakan hal-hal 

yang penuh resiko. 

3 

(3) 

14 

(28) 

35 

(105) 

18 

(72) 

6 

(30) 

3,13 Tinggi 

9 Saya selalu 

bersemangat untuk 

memperbaiki tugas 

kelompok yang kurang 

tepat. 

0 

(0) 

8 

(16) 

20 

(60) 

33 

(132) 

15 

(75) 

3,72 Tinggi 

10 Saya selalu optimis 

dengan tugas kelompok 

yang telah di kerjakan 

akan mendapat hasil 

yang memuaskan. 

1 

(1) 

2 

(4) 

18 

(54) 

38 

(158) 

17 

(85) 

3,89 tinggi 

 Rata – Rata Skor 4 24 73 89 38 3,58 Tinggi 

 Empati (Empathy) 

11 Saya mampu 

menghidupkan suasana 

diskusi kelompok 

menjadi lebih menarik 

perhatian anggota. 

0 

(0) 

7 

(14) 

30 

(90) 

29 

(116) 

10 

(50) 

3,55 Tinggi 

12 Saya mendorong 

anggota kelompok 

supaya mengerjakan 

0 

(0) 

3 

(6) 

19 

(57) 

33 

(132) 

21 

(105) 

3,94 Tinggi 

Lanjutan Tabel 4.1 Tanggapn Responden Terhadap Keterampilan Kepemimpinan 
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tugas lebih serius. 

13 Saya tidak 

membutuhkan waktu 

yang lama untuk 

menyesuaikan diri 

dengan anggota 

kelompok diskusi. 

0 

(0) 

5 

(10) 

25 

(75) 

33 

(132) 

13 

(65) 

3,71 Timggi 

 Rata-rata skor 0 15 74 95 44 3,73 Tinggi 

 Keterampilan sosial (Social skill). 

14 Saya yakin dapat 

memimpin rapat untuk 

menciptakan kegiatan 

yang berguna bagi 

mahasiswa. 

1 

(1) 

3 

(6) 

34 

(102) 

25 

(100) 

13 

(65) 

3,60 Tinggi 

15 Saya mampu 

meyakinkan teman 

ketika terjadi perbedaan 

pemdapat dalam 

kelompok 

0 

(0) 

5 

(10) 

24 

(72) 

34 

(136) 

13 

(65) 

3,72 Tinggi 

16 Saya memiliki banyak 

teman di perkuliahan. 

0 

(0) 

3 

(6) 

17 

(51) 

31 

(124) 

25 

(125) 

4,02 Tinggi 

17 Saya mampu untuk 

memciptakan dan 

memimpin kelompok 

diskusi. 

1 

(1) 

2 

(4) 

28 

(84) 

33 

(132) 

12 

(60) 

3,69 Tinggi 

 Rata-rata skor 2 13 103 123 63 3,75 Tinggi 

 Total rata-rata skor      3,68 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata untuk 

tanggapan responden tentang kesadaran diri atau self awareness sebesar 

3,6 dan termasuk kategori tinggi. Dilihat berdasarkan pernyataan yang ada 

Lanjutan table Tabel 4.1 Tanggapn Responden Terhadap Keterampilan Kepemimpinan 
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di dalamnya yaitu pernyataan pertama tentang responden merasa memiliki 

percaya diri yang tinggi ketika memimpin diskusi terdapat 30 (39,47%) 

responden menjawab netralini berarti responden belum sepenuhnya 

memiliki rasa percaya diri yang tinggi ketika memimpin diskusi. 

Selajutnya pernyataan kedua mengenai responden mampu menilai diri 

dengan realistis terdapat 39 (51,31%) jawaban setuju  dan  dapat diartikan 

responden dapat menilai diri dengan realistis. Selanjutnya pernyataan 

ketiga tentang  responden mampu memberikan candaan kepada teman 

terdapat 29 (38,15%) jawaban setuju. selanjutnya pernyataan keempat 

mengenai responden mengharapkan kritikan dari teman kelompok terdapat 

39 (51,31%) jawaban setuju dan dapat di artikan bahwa responden benar-

benar mengharapkan kritikan dari teman kelompok. 

Rata-rata tanggapan responden tentang pengaturan diri atau self 

regulation sebesar 3,75 dan termasuk dalam kategori tinggi. Dilihat 

berdasarkan pernyataan yang ada di dalamnya yaitu pada pernyataan 

kelima mengenai  responden  dapat memberikan kepercayaan kepada 

teman terdapat 32 (42,10%) jawaban setuju, hal ini berarti responden 

benar-benar dapat memberikan kepercayaan kepada teman. Selanjutnya 

pernyataan keenam mengenai responden  dapat mengerjakan tugas tepat 

waktu terdapat 30 (39,47%)  jawaban setuju dan dapat diartikan bahwa 

responden merasa sudah mengerjakan tugas tepat waktu. Selanjutnya pada 

pernyataan ketujuh mengenai responden merasa nyaman dengan kelompok 

diskusi meskipun berbeda-beda terdapat 35 (46,05%) jawaban setuju, 
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dapat diartikan bahwa reponden nyaman berdiskusi meskipun berbeda-

beda. 

Rata-rata tanggapan responden tentang motivasi atau motivation 

sebesar 3,58 termasuk ke dalam kategori tinggi. Dilihat berdasarkan 

pernyataan yang ada di dalamnya yaitu pada pernyataan ke delapan 

mengenai responden  selalu mengerjakan hal-hal penuh resiko tedapat 35 

(46,05%) jawaban netral, dapat diartikan bahwa responden tidak selalu 

mengerjakan hal-hal yang penuh resiko. Selanjutnya pada pernyataan ke 

Sembilan mengenai  responden selalu bersemangat untuk memperbaiki 

tugas yang kurang tepat terdapat 32 (42,10%) jawaban setuju, dapat 

diartikan bahwa responden memiliki semangat untuk memperbaiki tugas 

yang kurang tepat. Selanjutnya pada pernyataan kesepuluh mengenai 

responden selalu optimis dengan tugas kelompok akan mendapatkan hasil 

yang memuaskan terdapat 38 (50%) jawaban setuju, dapat di artikan 

responden selalu optimis terhadap tugas yang di kerjakan akan mendapat 

hasil yang maksimal. 

Rata-rata tanggapan reponden tentang empati atau empathy sebesar 

3,37 termasuk kedalam kategori tinggi. Dilihat berdasarkan pernyataan 

yang ada di dalamnya yaitu Pada pernyataan kesebelas mengenai 

responden mampu menghidupkan suasana diskusi dalam kelompok 

terdapat 30 (39,47%) jawaban netral, dapat diartikan bahwa responden 

belum sepenuhnya mampu menghidupkan suasana diskusi. Selanjutnya 

pernyataan ke dua belas mengenai  responden selalu mendorong anggota 
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kelompok untuk mengerjakan tugas lebih serius terdapat 33 (43,42%) 

jawaban setuju, dapat diartikan bahwa responden mampu mendorong 

anggota kelompok untuk mengerjakan tugas lebih serius. Selanjutnya 

pernyataan ke tiga belas mengenai responden tidak membutuhkan waktu 

yang lama untuk menyesuaikan diri dengan anggota kelompok diskusi 

terdapat 33 (43,42%) jawaban setuju, artinya responden cepat beradaptasi 

dengan anggota kelompok diskusi. 

Rata-rata tanggapan responden tentang keterampilan sosial atau 

social skill sebesar 3,75 dan termasuk kedalam katagori tinggi. Dilihat 

berdasarkan pernyataan yang ada di dalamnya yaitu pernyataan ke empat 

belas mengenai responden yakin dapat memimpin rapat untuk 

menciptakan kegiatan yang berguna bagi mahasiswa terdapat 34 (44,73%) 

jawaban netral, hal tersebut berarti responden belum sepenuhnya yakin 

dapat memimpin rapat untuk menciptakan kegiatan yang berguna bagi 

mahasiswa. Selanjutnya pada pernyataan ke 15 mengenai responden 

mampu meyakinkan teman ketika terjadi perbedaan pemdapat dalam 

kelompok terdapat 34  (44,73%) jawaban setuju dan dapat diartikan bahwa 

reponden benar-benar mampu meyakinkan teman ketika terjadi perbedaan 

pendapat. Selanjutnya pada pernyataan ke 16 mengenai responden 

memiliki banyak teman di perkuliahan terdapat 31 (40,78%) jawaban 

setuju dan dapat diartikan bahwa responden memiliki teman yang banyak 

di perkuliahan. Selanjutnya pada pernyataan ke 17 mengenai responden 

mampu untuk memciptakan dan memimpin kelompok diskusi terdapat 33 
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(43,42%) jawaban setuju ini dapat diartikan bahwa responden benar-benar 

dapat menciptakan dan memimpin kelompok diskusi. 

Berdasarkan uraian diatas mengenai tanggapan responden tentang 

keterampilan kepemimpinan memiliki skor rata-rata sebesar 3,68. Skor 

tersebut termasuk kedalam katagori tinggi. Artinya dapat di simpulkan 

bahwa responden dalam penelitian memiliki keterampilan kepemimpinan 

yang tinggi. 

4.4 Pembahasan 

Berdasarkan gambaran umum responden, dalam penilitian ini 

terdapat responden yang telah mengikuti latihan kepemimpinan tingkat 

dasar dan respoden yang belum pernah mengikuti latihan kepemimpinan 

tingkat dasar. Deskripsi keterampilan kepemimpinan antara responden 

yang telah mengikuti latihan kepemimpinan tingkat dasar dan responden 

yang belum pernah mengikuti latihan kepemimpinan tingkat dasar dapat 

dilihat melalui tabel di bawah ini : 

Table 4.3 

Deskripsi keterampilan kepemimpinan responden yang telah mengikuti 

LKTD dan responden yang belum mengikuti LKTD 

No Indikator Responden 

LKTD 

Responden 

non LKTD 

Katagori 

1. Kesadaran Diri 

(Self Awareness) 

4.00 3.59 TINGGI 

2. Pengaturan Diri 

(Self Regulation) 

3.84 3.71 TINGGI 

3. Motivasi 

(Motivation) 

3.69 3.58 TINGGI 

4. Empati 

(Empathy) 

3.79 3.70 TINGGI 
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5. Keterampilan sosial 

(Social Skill) 

3.94 3.71 TINGGI 

Rata-rata 

 

3.85 3.65 TINGGI 

 Sumber : data primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat diketahui deskripsi  

keterampilan kepemimpinan antara responden yang pernah mengikuti 

LKTD dan responden yang belum pernah mengikuti LKTD termasuk 

kedalam kategori tinggi. Walaupun keduanya termasuk kedalam kategori 

tinggi, tetapi responden yang pernah mengikuti LKTD memiliki skor yang 

lebih tinggi dibanding responden yang belum pernah mengikuti LKTD. 

Hal ini berarti bahwa responden yang telah mengikuti LKTD memiliki 

keterampilan kepemimpinan yang maksimal dibanding dengan responden 

yang belum pernah mengikuti LKTD. 

Keterampilan kepemimpinan yang tinggi tersebut di dukung oleh 

mata kuliah yang di berikan selama perkuliahan. Hal tersebut diketahui 

berdasarkan hasil analisa kuesioner terbuka pada lampiran 6. Sebanyak 70 

mahasiswa menanggapi bahwa mata kuliah yang di berikan selama 

perkuliahan mendukung mereka dalam mengasah keterampilan 

kepemimpinan. Sebanyak 6 responden menjawab tidak mendukung. 

Alasan responden mengatakan setuju dan tidak setuju dapat dilihat pada 

table di bawah ini : 

 

 

Lanjutan Tabel 4.3 
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Table 4.4  

Tanggapan responden yang setuju jika mata kuliah mendukung dalam mengasah 

keterampilan kepemimpinan. 

No. Tanggapan Frekuensi 

1. Karena membuat tugas kelompok dan 

presentasi setiap mata kuliah dapat 

meningkatkan rasa kepemimpinan di setiap 

individu 

11 

2. karena manajemen merupakan dasar dari 

kepemimpinan. 

 

9 

3. Saya semakin banyak mengetahui berbagai 

macam keteranpilan serta cara menjadi seorang 

pemimpin yang baik dan bertanggung jawab 

6 

4. Saya menjadi lebih percaya diri 

 

4 

5. Karna ilmu tersebut berhubungan dengan  

keaktifan saya diorganisasi. Misal : cara 

mengambil keputusan, berani berbicara dan 

mengemukakan pendapat, berdiskusi 

4 

6. karna berhubungan dengan manajemen dalam 

membuat perencanaan sampai mengontrol suatu 

organisasi. 

2 

7. Teori pengorganisasian 

 

2 

8. Karena mata kuliah yang saya dapatkan sangat 

membantu keterampilan kepemimpinan saya 

dalam kelompok dikelas 

2 

9. Karena dengan pembelajaran menjadi modal 

untuk dunia kerja nantinya 

2 

10. Hanya beberapa makul yang menurut Saya 

mendukung ketrampilan tersebut. 

2 

11. Mata kuliah SKB karena dimana didalam mata 

kuliah tersebut setiap kelompok disuruh 

membuat bisnis yg unik, dan setiap anggotanya 

harus bertanggung jawab dalam aspek 

pemasaran, keuangan, msdm, operasi disini 

menurut saya di tuntut lebih untuk mengatur 

anggotanya agar tugas dalam pembuatan bisnis 

ini berhasil dan pada saat dipresentasikan 

mendapatkan nilai yang baik. 

2 

12. Karena kita dapat mengembangkan 

keterampilan kita dalam pelajaran 

2 

13. Karena beberapa mata kuliah menuntut kita 2 
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untuk mandiri. 

14. Karena menurut saya dalam proses perkuliahan 

mahasiswa dilatih untuk memperhatikan, 

mendengarkan, memberi masukan 

(pendapat/sanggahan) atas apa yg telah 

dijelaskan dosen/ presenter, dimana seorang 

pemimpin harus terampil dalam menerima 

masukan dsb 

2 

15. Karena ilmu keterampilan kepimpinan yang 

saya dapatkan selama kuliah sangat membantu 

saya lebih mengerti arti kepemimpinan 

2 

16. Iya, tapi lebih baik lagi kalau ada mata kuliah 

yang mengajarkan full tentang kepemimpinan 

di manajemen 

1 

17. Iya sangat mendukung 

 

1 

18. Ya. Saya menjadi tahu bagaimana cara 

mengambil keputusan yang benar (TPK), dan 

menerapkannya ketika berkelompok di kelas 

maupun di organisasi 

1 

19. mengajarkan ilmu realistis 

 

1 

20. Perilaku organisasi 

 

1 

21. sebagai bekal untuk kedepannya 

 

1 

22. Salesmanship. 

 

1 

23. Komunikasi bisnis 

 

1 

24. Integrasi SDM 

 

1 

25. Fungsi dasar manajemen 

 

1 

26. Matakuliah pemasaran 

 

1 

27. Ya tetapi di sisi lain saya tidak terlalu 

berpatokan pada matakuliah tersebut tetapi saya 

belajar hal hal baru misalkan belajar dari orang 

lain karena menurut saya pribadi untuk 

mempelajari beberapa matakuliah itu sulit saya 

memahami dan itu pun saya butuh proses 

belajar yaitu yakni saya belajar dari orang orang 

sudah berpengalaman dari saya. 

1 

28. Lumayan 1 

Lanjutan Tabel 4.4 
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29. karena diteori banyak di jelaskan tentang 

kepemimipnan dan bisa di praktekan di luar 

perkuliahan 

1 

30. karena saya merasa dibantu dr beberapa mata 

kuliah sehingga menjadi lebih baik dalam 

melakukan hal. 

1 

31. karena bisa dipakai di kehidupan sehari-hari 1 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan tabel diatas, responden setuju jika mata kuliah 

mendukung dalam mengasah keterampilan kepemimpinan Karena di 

dalam mata kuliah membuat tugas kelompok dan presentasi setiap mata 

kuliah dapat meningkatkan rasa kepemimpinan disetiap individu. Selain 

hal tersebut juga terdapat beberapa responden yang mengemukakan mata 

kuliah yang menurut responden mendukung dalam mengasah keterampilan 

kepemimpinan yaitu antara lain : perilaku organisasi, komunikasi bisnis, 

intregasi SDM dan salesmanship. 

Tabel 4.5 

 Tanggapan responden yang tidak setuju jika mata kuliah mendukung dalam 

mengasah keterampilan kepemimpinan. 

No Tanggapan Frekuensi 

1 Tidak terlalu mengasah, karena materi 

perkuliahan bersifat teoritis 

4 

2 Perkuliahan yang diberikan lebih ke hardskill 

tidak di softskill 

1 

3 karena saya tidak terlalu percaya diri untuk 

menjadi pemimpin 

1 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui alasan responden 

tidak setuju jika mata kuliah mendukung keterampilan kepemimpinan. 

Sebanyak 4 responden menganggap bahwa meteri perkuliahan hanya 

Lanjutan Tabel 4.4 
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bersifat teoritis, 1 responden menganggap perkuliahan yang di berikan 

hanya bersifat hardskill tidak di softskill dan 1 responden menganggap 

karena saya tidak terlalu percaya diri untuk menjadi pemimpin. 

Terdapat upaya yang dilakukan oleh responden dalam mengasah 

keterampilan kepemimpinan selain melalui mata kuliah yang di berikan 

selama perkuliahan. Berdasarkan analisis kuesioner terbuka pada lampiran 

6, terdapat upaya yang dilakukan yang dapat dilihat melaui tabel berikut :  

Tabel 4.6 

 Upaya yang dilakukan reponden dalam mengasah keterampilam 

pekemimpinan. 

no Upaya yang dilakukan 

Di dalam kelas Diluar kelas 

1. Mengajak teman yang malas dalam 

kelompok supaya lebih aktif 

Mengikuti kegiatan kemahasiswaan 

(anggota organisasi mahasiswa, 

kepanitiaan) 

2. Belajar, berdiskusi , dan bertanya 

pada dosen jika kurang jelas 

Menjadi seorang pemimpin 

organisasi 

3. Aktif dalam kelompok diskusi Mengikuti LKTD 

4. memimpin kelompok dalam kelas. Mengikuti pelatihan dikampus 

5. Mengkoordinasi dalam pembagian 

tugas kelompok agar tugas selesai 

tepat waktu dan pembagiannya adil 

Mengikuti seminar 

6. Membagi tugas / bagian saat ada 

presentasi, memulai diskusi di 

dalam kelompok  

 

7. Aktif didalam kelas  

8. Mencoba untuk bersosialisasi 

dengan teman sekelas 

 

9. Menjadi komting  

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui terdapat beberapa cara 

yang dilakukan oleh responden dalam mengasah keterampilan 
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kepemimpinan. Cara yang pertama melalui kegiatan di dalam kelas yaitu 

menjadi komting, aktif berpatisipasi dalam kelas dan memimpin kelompok 

diskusi dalam kelas. Banyak hal yang dapat dilakukan didalam kelas untuk 

mengasah keterampilan kepemimpinan. Berdasarkan tabel diatas maka 

kegiatan di dalam kelas memiliki lebih banyak hal yang dapat dilakukan 

dibanding kegiatan di luar kelas. Cara yang kedua melalui kegiatan di luar 

kelas misalnya aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, seminar dan 

mengikuti pelatihan dikampus. 

Selanjutnya teerdapat beberapa hambatan yang di dapati oleh 

mahasiswa dalam mengasah keterampilan kepemimpinan. Berdasarkan 

analisis kuesioner terbuka pada lampiran 7, hambatan yang di dapati oleh 

responden dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.7 

Hambatan yang ditemui oleh responden dalam mengasah keterampilan 

kepemimpinan. 

no Hambatan yang di temui 

Dalam diri (internal) Lingkungan (eksternal) 

1. Rasa capek Dalam berpendapat 

2. Kebencian dan dendam Hambatan eksternal 

3. Menilai sikap setiap orang Disepelekan teman 

4. Masalah waktu Perbedaan karakter pendapat dan 

sikap 

5. Rasa takut Teman yang keras kepala 

6. Membangun niat Apa yang dikerjakan terlalu berat 

7. Kurang mahir dalam berkomunikasi Teman yang membuat mental down 

8. Ketidaksabaran  

9. Control emosi yang tidak stabil  

10. Rasa malas  

11. Tidak mengenal satu sama lain  

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 
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Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat terdapat dua kelompok 

hambatan yang ditemui oleh responden. Hambatan yang pertama yaitu 

berasal dari dalam diri (internal) dan hambatan yang kedua berasal dari 

lingkungan (eksternal). Hambatan dari dalam diri lebih banyak daripada 

hambatan yang berasal dari lingkungan. Hal ini berarti responden harus 

mampu menekan hambatan-hambatan yang muncul dari dalam dirinya. 

 Selanjutnya menurut responden keterampilan kepemimpinan wajib 

di miliki dan di kembangkan oleh semua orang. Hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil analisis kuesioner terbuka pada lampiran 8 tentang apakah 

ketrampilan kepemimpinan wajib dimiliki dan di kembangkan oleh 

seluruh orang dan sebanyak 76 responden menjawab penting. Tanggapan 

responden mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 

Tanggapan responden tentang keterampilan kepemimpinan wajib dimiliki 

dan dikembangkan oleh semua orang 

No Tanggapan Frekuensi 

1. karena setiap orang harus memiliki jiwa 

kepemimpinan supaya tidak menjadi 

pengikut saja 

1 

2. Kepemimpinan itu merupakan hal penting 

karena dengan kita mendisiplinkan diri 

sendiri sudah melatih kepemimpinan 

dalam diri . 

1 

3. Karena bagaimanapun juga jika kita 

memimpin kita harus menjadi 1 bagian. 

Misal nenjadikan 2 kepala menjadi 1 saja 

susah apalagi mnjdi pemimpin yg harus 

dpt menyatukan berbagai kepala 

1 

4. Supaya orang lebih mandiri dan lebih 

tanggap dalam situasi 

1 

5. Penting karna berguna 1 
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6. Karena setiap orang memiliki 

kemampuan dan potensi yang berbeda-

beda sehingga membuatnya menjadi unik 

1 

7. Karena kepemimpinan merupakan hal 

yang bisa membuat orang merasa percaya 

diri, memiliki rasa tanggung jawab dan 

bisa mengkoordinir orang untuk terlibat 

1 

8. Kemampuan kepemimpinan penting 

untuk dimiliki karena dengan memiliki 

hal tersebut kita sebagai individu akan 

mempunyai komitmen dan tanggung 

jawab yang besar untuk mencapai tujuan 

utama, serta setiap individu dapat 

beradaptasi terhadap situasi 

disekelilingnya, serta dengan 

kepmimpinan individu dapat memotivasi 

dirinya sendiri ketika individu sedang 

terjatuh dalam sitausi yang membuat 

dirinya merasa tidak aman dan nyaman. 

Kemampuan kepemimpinan penting 

dikembangkan karena dengan 

mengembangakan kemampuan 

kepemimpinan, dapat memberikan rasa 

aman, nyaman dan kepercayaan diri tidak 

hanya untuk pribadi tetapi juga bisa untuk 

lingkungan disekitar kita 

1 

9. karena jika tidak ada jiwa kepemimpinan 

maka segala sesuatu yang dikerjakan 

tidak maju. 

1 

10. Karena itu yang akan menentukan sikap 

kita ke orang lain maupun menentukan 

pandangan orang tentang kita 

1 

11. kepemimpinan bisa diartikan top major 

theory karena ketrampilan tersebut akan 

dipergunakan di berbagai situasi di 

kehidupan, bahkan untuk memimpin diri 

sendiri. 

1 

12. Sangat penting melalui keterampilan kita 

dapat mengasah ilmu yang kita pelajari 

dan mengembangkan pikiran kita 

1 

13. Karena dapat memebenguk karakter 

seseorang 

1 

14. Karena dalam memimpin sebuah 

kelompok harus memiliki tujuan dan 

target. Sehingga keterampilan 

kepemimpinan itu penting di miliki dan 

1 

Lanjutan Tabel 4.8 
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dikembangkan oleh setiap orang. 

15. Karena seorang pemimpin yang 

memberikan jawaban ya atau tidak dalam 

melakukan sesuatu 

1 

16. Karena dengan memimpin dapat 

memberikan dampak baik 

1 

17. Karena kita sendiri pun memerlukan 

ketrampilan kepemimpunan untuk 

memimpin diri kita sendiri. 

1 

18. Karena dengan kepemimpinan dapat 

membantu dalam pekerjaannya dimasa yg 

akan datang 

1 

19. Agar kita bisa memiliki wibawa 

dihadapan orang lain 

1 

20. Sebab tidak selamanya orang itu mau 

menjadi follower terkadang kita juga 

perlu menjadi seorang leader jika bertolak 

belakang dengan pemikiran kita 

1 

21. Karena setiap orang harus dapat 

memimpin dan kepemimpinan 

mengajarkan kita agar bisa berpikir kritis, 

bijaksana, visioner, kreatif 

1 

22. Karena merupakan nilai plus bagi semua 

orang jika bisa memimpin 

1 

23. Setiap individu sekarang harus memiliki 

softskill leadership dewasa ini. Bukan lagi 

hanya sekedar menjadi suatu 'gelar' 

melainkan harus sudah dijadikan 

softskill/kebiasaan 

1 

24. Karena dengan memiliki keterampilan 

kepemipinan maka dapat mengatur 

segalanya sesuai dengan rencana 

1 

25. Agar dia dia berkembang 

 

1 

26. Tanpa memiliki ketrampilan tersebut 

seseorang tidak dapat memimpin dirinya 

sendiri apalagi orang lain 

1 

27. Keterampilan kepemimpinan bisa 

mengantar kita ke kesuksesan 

1 

28. Karena banyak perusahaan yang 

membutuhkan seorang pemimpin 

1 

29. Karena dapat membuat menjadi pada 

dalam memimpin suatu kelompok 

1 

30. Karena memang dibutuhkan oleh 

masyarakat 

1 

Lanjutan Tabel 4.8 
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31. Karena dapat menunjukan diri kita yang 

sebenarnya 

1 

32. Karena dapat dijadikan sebagai keahlian 

tersendiriiya 

1 

33. Karena dengan memiliki keterampilan 

kepemimpinan dapat menjadi seseorang 

dapat lebih percaya diri 

1 

34. Sangat penting, karena dengan adanya 

keterampilan kepemimpinan dapat 

melatih kita menjadi seorang pemimpin 

1 

35. Iya sangat Penting, karena dengan adanya 

keterampilan kepemimpinan seseorang 

dapat menjadi seorang pemimpin yang 

baik dan apa yg menjadi tujuan dapat 

tercapai 

1 

36. Penting untuk menjadikan diri lebih baik 

 

1 

37. Untuk mengukur seberapa kemampuan 

kita untuk setidaknya menjadi pribadi 

yang unggul 

1 

38. Untuk menjadi individu yang 

berkepribadian 

1 

39. Karena dengan memiliki keterampilan 

kepemimpinan minimal seseorang dapat 

memimpin dirinya sendiri menjadi lebih 

baik 

1 

40. Karena dengan memiliki keterampilan 

yang baik maka seseorang memiliki 

tujuan hidup yang baik dan dapat 

berdampak kepada orang orang di 

sekelilingnya 

1 

41. agar menjadi pemimpin 

 

1 

42. Karena kepemimpinan harus di miliki 

setiap orang 

1 

43. Karena keahlian kepemimpinan harus di 

miliki setiap orng untuk mengelola 

manusia di kemudian hari 

1 

42. Karena dengan kita memiliki 

keterampilan kepemimpinan suatu saat 

jika kita diminta untuk memimpin rapat 

atau diberi tanggung jawab untuk 

memimpin proyek dalam pekerjaan, kita 

sudah siap dan dapat memimpin dengan 

baik. 

1 

45. Karena dengan memiliki keterampilan 1 

Lanjutan Tabel 4.8 
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kepimpinan kita jadi lebih terarah 

46. karena hidup selalu menuntut untuk 

mengambil keputusan 

2 

47. Karena untuk saat bekerja dan 

bersosialisasi dengan oranglain 

dibutuhkan softskill dan salahsatunya 

adalah kepemimpinan 

4 

48. Iya penting, agar setiap orang dapat 

menjadi pribadi yang berkualitas 

2 

49. Karena setiap orang nantinya pasti akan 

menjadi pemimpin (tidak hanya dalam 

organisasi) terutama dalam menetapkan 

suatu tujuan/pilihan, baik itu dalam hal 

besar atau kecil dan sebagai bekal 

membawa diri 

4 

50. Karena setiap orang memiliki potensi 

dalan mempimpin terutama mempimpin 

diri sendiri 

6 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden yang 

mengatakan setuju bahwa keterampilan kepemimpinan wajib di miliki dan 

dikembangkan oleh semua orang. Terdapat 50 tanggapan dalam tabel 

tersebut. Berdasarkan tanggapan tersebut, responden mengganggap bahwa 

keterampilan kepemimpinan wajib dimiliki oleh semua orang karena 

setiap orang memiliki potensi untuk memimpin serta setiap orang pada 

waktu yang akan datang akan menjadi seorang pemimpin. 

Selanjutnya menurut responden dalam lingkup yang lebih sempit 

yaitu mahasiswa program studi manajemen wajib memiliki keterampilan 

kepemimpinan yang bagus. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisa 

kuesioner terbuka pada lampiran 9  tentang apakah mahasiswa program 

studi manajemen wajib memiliki skill kepemimpinan yang bagus. 

Lanjutan Tabel 4.8 

 



 
 

44 
 

Tanggapan responden terkait dengan hal tersebut dapat dilihat di dalam 

tabel berikut ini:  

Tabel 4.9 

Tanggapan responden tentang mahasiswa Program Studi Manajemen wajib 

memiliki keterampilan kepemimpinan yang bagus. 

No Pendapat Responden Frekuensi 

1. Karena berguna untuk menjadi mananger 

atau pemimpin nantinya 

24 

2. Untuk mental dalam bekerja kedepan 

 

15 

3. karena itu yang kita pelajari 

 

6 

4. Iya wajib memiliki 

 

5 

5. Karena manajemen mempelajari ilmu 

memanage atau mengatur 

3 

6. Agar menjadi pribadi yang mampu 

memimpin anggotanya dengan baik 

3 

7. Karena kepemimpinan itulah yang menjadi 

salah satu fungsi menejemen 

2 

8. Setiap individu sekarang harus memiliki 

softskill leadership dewasa ini. Bukan lagi 

hanya sekedar menjadi suatu 'gelar' 

melainkan harus sudah dijadikan 

softskill/kebiasaan 

2 

9. Supaya karakternya terbentuk dan tidak 

pasif di kampus 

1 

10. Karena mempelajari prisnsip dasar 

manajemen 

1 

11. Supaya lebih percaya diri dan berani 

mengambil keputusan yg bijak 

1 

12. Program studi apapun itu harus memiliki 

ketrampilan kepemimpinan, kan tidak 

harus seorang pemimpin dari bidang progdi 

manajemen. 

1 

13. Karena dapat mengasah ketrampilan dan 

kepemimpinan lebih baik 

1 

14. Agar mahasiswa yang lebih maju dan 

menjadi yang terbaik 

1 

15. Agar menjadi pribadi yang berkualitas dan 

menjadi pemimpin yang baik 

1 
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16. Karena mahasisa manajemen akan 

mengelola manusia 

1 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan tabel diatas seluruh responden setuju bahwa 

mahasiswa Program Studi Manajemen harus memiliki keterampilan 

kepemimpinan yang bagus. Sebagian besar responden mengganggap 

bahwa mahasiswa Program Studi Manajemen wajib memiliki 

keterampilan kepemimpinan yang bagus dengan alasan berguna untuk 

menjadi mananger atau pemimpin nantinya dan mental dalam bekerja. 

Selanjutnya adalah persepsi atau bagaimana responden 

mengartikan keterampilan kepemimpinan. Berdasarkan hasil analisis 

terbuka pada lampiran 10, persepsi responden terhadap keterampilan dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel 4.10 

Tanggapan responden tentang keterampilan kepemimpian 

Responden Tanggapan Responden Kesimpulan 

1. Bakat untuk menjadi pemimpin 

 

Bakat memimpin 

2 Sesuatu bakat yang di miliki seseorang 

dalam memimpin anggotanya di dalam 

suatu kelompok atau organisasi 

Bakat memimpin 

3 Bakat untuk mempengaruhi, 

mengarahkan, dan skill serupa(terlalu 

banyak kata jika dijabarkan) 

Bakat untuk 

memimpin 

4 Kepemimpinan yang perlu dipelajari lebih 

dalam agar lebih berguna 

Belajar 

kepemimpinan 

5. Sesuatu hal yg dilakukan seseorang untuk 

berlatih menjadi seorang pemimpin 

Berlatih menjadi 

pemimpin 

6. Cara orang dalam memimpin 

 

Cara dalam 

memimpin 

7. Cara memimpin yg dapat membawa Cara memimpin 

Lanjutan Tabel 4.9 
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suasana menjadi tidak tegang dan semua 

orang merasa nyaman 

8. Seni bagaimana cara memimpin suatu 

kelompok/organisasi dengan membuat 

keputusan-keputusan yang tepat sehingga 

tidak merugikan organisasi maupun 

individu 

Cara memimpin 

9. Cara untuk menjadi sebuah pemimpin 

yang baik 

Cara menjadi 

pemimpin yang baik 

10. bagaimana cara kita menjadi seorang 

pemimpin yang handal 

Cara menjadi 

seorang pemimpin 

yang handal 

11. Gaya kepemimpin tiap individu 

 

Gaya memimpin 

12. Hal yang harus di pelajari 

 

Hal yang harus di 

pelajari 

13. Ketrampilan kepemimpinan adalah hal 

yang tidak dimiliki semua mahasiswa atau 

orang 

Hal yang tidak 

dimiliki semua orang 

14. Keterampilan kepemimpinan bagi saya 

adalah ilmu yang dapat diterapkan dan 

disesuaikan saat menjadi seorang yang 

memiliki tanggung jawab dalam 

mempimpin sesuatu 

Ilmu dalam 

memimpin 

15. Menurut saya keterampilan kemipinan 

adalah suatu ilmu yang mempelajari sikap 

dasar individual dan rasa tanggung jawab 

seseorang di dalam suatu pekerjaannya. 

Ilmu dalam 

memimpin 

16. keterampilan yang memiliki jiwa 

kepemimpinan 

Jiwa kepemimpinan 

17. Mempunyai jiwa memimpin 

 

Jiwa pemimpin 

18. Keahlian yang dimiliki dalam memimpin 

 

Keahlian dalam 

memimpin 

19. Keahlian khusus yang di miliki oleh 

masing2 orang 

Keahlian khusus 

20. Keahlian untuk memimpon sebuah 

kelompok tertentu dengan tujuan yg sama 

Keahlian memimpin 

21. Keahlian seseorang dalam memimpin 

suatu organisasi tempat mereka tinggal 

Keahlian memimpin 

22. Keahlian seorang memimpin dengan baik 

 

Keahlian memimpin 

23. Keahlian seorang untuk memimpin di 

muka umum 

Keahlian memimpin 

24. Keahlian dalam pencapaian tujuan Keahlian mencapai 

Lanjutan Tabel 4.10 
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 tujuan 

25. Keterampilan = keahlian kusus 

Kepemimpinan = mengarahkan ke tujuan 

Keahlian 

mengarahkan 

26. Kahlian seseorang dalam mengatur 

strategi untuk mencapai tujuan 

Keahlian mengatur 

strategi 

27. Secara sederhana Keahlian dalam 

menjalankan prinsip dasar manajemen 

Keahlian 

menjalankan prinsip 

dasar manajemen 

28. Dimana kita mampu mengolah diri kita 

sendiri untuk dapat berbaur dengan 

lingkungan baru atau lingkungan yg ada 

tanpa perlu adaptasi yang lama 

Kemampuan 

beradabtasi dengan 

lingkungan 

29. Keterampilan komunikasi, organisir yang 

baik dari seseorang kepada org 

lain/sebuah kelompok 

Kemampuan 

berkomunikasi 

30. Ketrampilan kepemimpinan yaitu 

kemampuan seorang individu dalam 

berkomitmen, bertanggung jawab, 

memotivasi, memberikan rasa dan aman 

terhadap dirinya sendiri maupun individu 

lain. 

Kemampuan 

individu dalam 

memimpin 

31. Keterampilan Kepemimpinan merupakan 

suatu kemampuan yang di miliki 

seseorang untuk mengatur, mengayomi, 

membimbing sekelompok pekerja. 

Kemampuan 

membimbing 

32. Suatu kemampuan individu dalam 

organisasi untuk memimpin 

Kemampuan 

memimpin 

33. Suatu kemampuan yang dimiliki oleh 

setiap orang dalam memimpin dengan 

berbagai cara yang efektif 

Kemampuan 

memimpin 

34. Kemampuan yg dimiliki oleh seorang 

pemimpin untuk melaksanakan 

pekerjaan,kemampuan untuk bekerja 

sama dengan orang lain 

Kemampuan 

memimpin 

35. Kemampuan yg dimiliki seseorang dalam 

hal memimpin 

Kemampuan 

memimpin 

36. Keterampilan kepemimpinan yaitu suatu 

kemampuan orang utk memimpin dengan 

menggunakan kemampuan2 baik scr 

teknis, konsep, dll utk mencapai sebuah 

tujuan 

Kemampuan 

memimpin 

37. Suatu kemampuan untuk memimpin 

 

Kemampuan 

memimpin 

38. Kemampuan yang dimiliki seseorang 

untuk memimpin suatu perusahaan / 

organisasi / kelompok. 

Kemampuan 

memimpin 
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39. Kemampuan kita dalam memimpin suatu 

organisasi. 

Kemampuan 

memimpin 

40. Seseorang dapat memimpin dan 

mengarahkan orang lain 

Kemampuan 

memimpin dan 

mengarahkan 

41. Keterampilan dalam memimpin diri 

sendiri dan orang lain dalam satu 

organisasi/kelompok 

Kemampuan 

memimpin diri 

sendiri dan orang 

lain 

42. Bisa memimpin seseorang / sekelompok 

untuk mencapai hasil tertentu dan 

bertanggung jawab terhadap hasil tersebut 

Kemampuan 

memimpin untuk 

mencapai target 

43. Kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain 

Kemampuan 

mempengaruhi 

44. Kemampuan seseorang mempengaruhi 

orang lain 

Kemampuan 

mempengaruhi 

45. Keterampilan seseorang dalam 

mengarahkan, membawa/mempengaruhi 

dan mengelola orang lain dalam rangka 

mencapai tujuan bersama 

Kemampuan 

mempengaruhi dan 

mengelola 

46. Dapat menyatukan, mengumpulkan, 

mengatur / mengorganisasikan 

sekelompok anggota dalam mencapai 

tujuan yg sama dan efektif 

Kemampuan 

mempersatukan 

anggota 

47. Menurut saya kemampuan seseorang 

dalam mengarahkan suatu kelompok. 

Kemampuan 

mengarahkan 

48. ketrampilan dalam mengatur anggota nya 

untuk lebih baik 

Kemampuan 

mengatur anggota 

49. Kemampuan yang dimiliki seseorang 

dalam mengatur, mengkoordinasi dan 

memimpin kelompok/ organisasi 

Kemampuan 

mengatur dan 

mengkoordinasi 

50. Suatu kemampuan seseorang 

memanajemen/mengolah diri sendiri 

maupun orang lain individu maupun 

dalam kelompok 

Kemampuan 

mengelola 

51. Kemampuan seseorang mengelola orang 

lain 

Kemampuan 

mengelola 

52. Seseorang yang mampu mengembangkan 

apa yang sudah ada sebelumnya dan dapat 

memimpin suatu kelompok 

Kemampuan 

mengembangkan 

53. Menurut saya keterampilan kepimpinan 

adalah kemampuan kita dalam 

mengendalikan sekelompok orang 

Kemampuan 

mengendalikan 

54. Menurut saya, keterampilan 

kepemimpinan adalah kemampuan 

seseorang dalam mengendalikan dan 

Kemampuan 

mengendalikan dan 

mengarahkan 
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mengarahkan suatu organisasi atau 

kelompok 

55. Keterampilan kepemimpinan adalah 

kemampuan dalam mengkoordinaai 

sekumpulan atau lebih anggota 

organisaainya 

Kemampuan 

mengoordinasi 

56. Skill yang dimiliki seseorang untuk 

mengarahkan, memandu, dan 

mengkoordinasi orang untuk mau terlibat 

dan sesuai tujuan yang dikehendaki 

Kemampuan 

mengoordinasi dan 

mengarahkan 

57. Keterampilan dalam menjalankan tugas 

tugas manajemen, yaitu POLC 

Kemampuan 

menjalankan POLC 

58. Keterampilan kepemimpinan merupakan 

kemampuan seseorang untuk mampu 

menjalin kerja sama dengan anggota 

lainnya 

Kemampuan 

menjalin hubungan 

59. Keterampilan ada suatu kemampuan yang 

dimiliki oleh seseorang dan harus terus 

diasah/ 

Kemampuan untuk 

diasah 

60. Suatu bentuk kepribadian yang ada pada 

orang, dimana orang tersebut dapat 

mengatur anggota kelompok untuk 

mencapai tujuan bersama 

Kepribadian yang 

dapat mengatur 

61. Suatu keterampilan mengorganisasikan 

anggotanya 

Keterampilan 

koordinasi 

62. Ketrampilan kepemimpinan menurut saya 

adalah suatu bentuk ketrampilan dimana 

kita bisa memimpin keadaan di sekitar 

kita (organisasi misalnya) kita bisa 

mengendalikan, mengkoordinir sehingga 

hal yg dilakukan bisa berjalan dengan 

baik dan lancar. 

Keterampilan 

memimpin, 

mengendalikan dan 

mengkoordinasi 

63. Ialah keterampilan memutuskan , dan 

mengendalikan 

Keterampilan 

memutuskan dan 

mengendalikan 

64. Sesuatu yg bisa memimpin di dalam 

sebuah organisasi atau kelompok 

Mampu memimpin 

65. Mampu mengkoordinir sesuatu hal dan 

dapat menjadi leader yg baik 

Mampu 

mengkoordinasi 

66. Keterampilan untuk memimpin 

 

Memimpin 

67. Kepemimpinan sudah ada di dalam 

manusia sehingga hanya perlu diasah 

untuk dapat lebih baik 

Mengasah 

kepemimpinan 

68. Suatu pelatihan yang dilakukan untuk 

mengasah kepemimpinan seseorang 

Pelatihan 

kepemimpinan 
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69. Bagaimana menjadi seorang pemimpin 

yang bertanggung jawab 

Pemimpin yang 

bertanggung jawab 

70. Sesuatu untuk mengarahkan seseorang 

menjadi seorang pemimpin 

Pengarahan 

71. Seni mengatur atau mengkoordinasi 

orang. 

Seni mengoordinasi 

72. Suatu sikap dan sifat yg dimiliki seorg 

pemimpin untuk megmbgkan anggotanya 

Sifat yang dimiliki 

oleh seorang 

pemimpin 

73. Keterampilan kepemimpinan yaitu sikap 

untuk memimpin sebuah kelompok untuk 

mencapai sebuah tujuan bersama yang 

baik 

Sikap dalam 

memimpin 

74. Memimpin organisasi dengan teknik yang 

baik 

Teknik memimpin 

organisasi 

75. upaya untuk mempengaruhi orang lain 

atau bawahan agar tujuan organisasi 

tersebut dapat tercapai 

Upaya 

mempengaruhi orang 

lain 
 

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 76 tanggapan responden dalam 

mengartikan keterampilan kepemimpinan. Meskipun berbeda-beda dalam 

mengartikan tetapi dari masing-masing tanggapan dapat ditarik sebuah 

kesimpulan atau kata kunci dalam setiap tanggapan tersebut. Berdasarkan 

kesimpulan dari masing-masing tanggapan maka responden mengartikan 

keterampilan kepemimpinan merupakan bakat dan keahlian dalam 

memimpin, sikap dalam memimpin, kemampuan mengoordinasi. 
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