
1 
 

GAMBARAN GAYA KEPIMPINAN KEPALA RUANGAN  

 

Deskription Of The Leadership Style Of The Room Head 

 

Ni Putu Pratiwi Ayu Susanti1, Kiki Rizki F.A2, M. Adreng Pamungkas3 
1 Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan, STIKes Wira Medika Bali 

23 Staff Dosen Program Studi S1 Keperawatan, STIKes Wira Medika Bali 

Email: pratiwiayususanti007@gmail.com  

 

ABSTRAK 

Latar Belakang : Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan 

pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha 

kooperatif mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Ini menujukkan bahwa 

gaya kepemimpinan yang berbeda akan memberikan dampak tersendiri terhadap 

kinerja pendokumentasian keperawatan. Tujuan : Tujuan dari literature review 

adalah untuk mengetahui jenis gaya kepemimpinan pada pimpinan keperawatan. 

Metode : Penulisan literature review ini dilakukan  dengan Metode yang 

digunakan dalam penulisan literature review ini dengan pencarian artikel baik 

internasional maupun nasional, dengan penelusuran internet dari database Google 

Scholar dan Pubmed melalui advanced search. Hasil : Berdasarkan pada 7 artikel 

yang telah dipublikasikan pada umumnya menunjukkan hasil penelitian 

mendapatkan pimpinan keperawatan menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, 

otoriter dan transformasional untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya 

kepemimpinan demokratik lebih dominan atau sering digunakan. Kesimpulan : 

Gaya kepemimpinan demokratik lebih dominan atau sering digunakan oleh 

manajer/pimpinan pada keperawatan dibandingkan dengan gaya kepemimpinan 

otoriter dan bebas tindak. 

 

Kata kunci: Gaya kepemimpinan,Keperawatan,Kepala Ruangan,Leadership  
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ABSTRACT 

Background: Leadership is the ability to exert constructive influence on others to 

make a cooperative effort to achieve the planned goals. This shows that different 

leadership styles will have their own impact on the performance of nursing 

documentation. Purpose: The purpose of the literature review is to determine the 

type of leadership style in nursing leaders. Method: Writing this literature review 

is done by the method used in writing this review literature by searching articles 

both internationally and nationally, by searching the internet from Google 

Scholar and Pubmed databases through advanced search. Results: Based on 7 

articles that have been published generally show the results of research getting 

nursing leaders to apply democratic, authoritarian and transformational 

leadership styles to achieve organizational goals. Democratic leadership style is 

more dominant or often used. Conclusion: Democratic leadership style is more 

dominant or often used by managers / leaders in nursing compared to 

authoritarian leadership style and free of action. 

Keywords: Leadership style, Nursing, Head of Room, Leadership 
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Keberhasilan suatu organisasi di dalam sebuah Rumah Sakit dari beberapa 

faktor dengan salah satunya yaitu tingkat sumber daya manusia termasuk 

seoarang perawat, selain itu pemimpin juga merupakan suatu faktor yang 

sangat berpengaruh terhadap aktivitas bawahannya untuk melakukan suatu 

pekerjaan dengan suatu pencapaian yang di tuju. 

Kepemimpinan adalah  bentuk  dari dominasi yang didasari atas 

kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk 

melakukan sesuatu yang berdasarkan penerimaan dari kelompoknya, dan 

memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Gaya 

kepemimpinan seorang kepala ruangan ada 4 jenis, dimana setiap ruangan 

berbeda kondisi akan berbeda pula gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan 

otoriter lebih banyak terdapat pada ruangan khusus, seperti di UGD, ICU 

ataupun perawatan khusus lainnya. Sedangkan, gaya kepemimpinan  

demokratis sering terdapat di ruangan–ruangan rawat inap seperti di penyakit 

dalam maupun bedah. Gaya kepemimpinan kepala ruangan tersebut akan 

mempengaruhi  kinerja perawat pelaksana di setiap ruangannya.  

Kepala ruangan adalah manajer tingkat pemula yang fokus utama 

kegiatannya berada di unit kerja. Kepala ruangan, dalam melakukan 

kegiatannya dibantu oleh orang-orang yang bekerja di tingkat manajer pemula 

antara lain wakil kepala ruangan dan ketua tim serta perawat pelaksana. 

Kurniadi (2013) mendefinisikan kepala ruangan adalah seorang tenaga 

keperawatan yang diberi tanggung jawab dan wewenang dalam mengatur dan 

mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan di ruang rawat.  

Seorang pemimpin mempunyai peranan yang strategis yaitu sebagai 

manajer, semestinya memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan 

perkembangan dan pelayanan yang prima pada masa sekarang dan yang akan 

datang agar dapat lebih memahami tugas dan fungsi pokok sebagai pemimpin. 

Salah satunya adalah kemampuan seorang pimpinan dalam membina dan 

mengayomi serta mempengaruhi motivasi bawahan agar ikut serta mencapai 

tujuan organisasi. 

Gaya kepemimpinan kepala ruang sedikit tidaknya dapat mempengaruhi 

kinerja perawat, motivasi kerja dan kepuasan kerja. Sebuah penelitian di 

RSUD dr. Rasidin Padang didapatkan 28,6% mengatakan kurang termotivasi 

dengan gaya kepemimpinan demokratis, 33,3% kurang termotivasi dengan 

gaya partisipatif, dan 50% kurang termotivasi dengan gaya kepemimpinan 

otoriter. (Kontesa, M., 2014). Namun pada penelitian berbeda oleh Zebua pada 

tahun 2014 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara gaya 

kepemimpinan transformasional kepala ruangan dengan kinerja perawat 

(Zebua,O., 2014). Ini menujukkan bahwa gaya kepemimpinan yang berbeda 

akan memberikan dampak tersendiri terhadap kinerja pendokumentasian 

keperawatan. 

Menurut (Zulfikhar,2016) yang menyebutkan bahwa sebagian besar gaya 

kepemimpinan yang diterapakan oleh kepala ruang merupakan gaya 
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kepemimpinan demokratik (87,5%). Hasil penelitian ini hampir sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hutahaen (2009) diperoleh gaya 

kepemimpinan demokratis (49%) dan penelitian yang dilakukan oleh Kontesa 

(2014) didapatkan hasil penelitian bahwa sebanyak (44,7%) perawat di Ruang 

Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang berpendapat 

bahwa gaya kepemimpinan kepala ruangan adalah demokratis. Sedangkan 

hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian Rohani (2018) yang 

menyebutkan  Hasil penelitian terlihat bahwa sebagian besar  perawat  

pelaksana mempersepsikan bahwa   gaya   kepemimpinan   20   kepala 

ruangan termasuk tipe otoriter/autokratis.  Hal ini terlihat dari 53 orang 

perawat pelaksana yang berhasil didapatkan 34 orang perawat pelaksana 

(64,2%) berpendapat gaya kepemimpinan kepala ruangan adalah 

otoriter/Autokratis, sedangkan 17 orang perawat (32,1%) mempersepsikan 

gaya kepemimpinan kepala ruangan adalah demokratis dan sisanya sekitar 2 

orang perawat pelaksana (3,8%) berpendapat bahwa gaya kepemimpinan 

kepala ruangan termasuk Laissez faire/liberal.  

Kepala ruang sebagai pemimpin perlu melakukan pembinaan atau 

pengarahan kepada  perawat pelaksana dan pengembangan  motivasi, inisiatif  

dan keterampilan  agar  dapat melaksanakan  tugasnya  dengan  baik,  dalam  

hal  ini pemimpin harus  mampu  memberitahu,  menjelaskan, bekerja  sama  

dan memonitor  perilaku perawat  sesuai  dengan  situasi  yang  ada untuk  

dapat meningkatkan  motivasi  kerja perawat  sehingga  dapat  melaksanakan 

tugasnya dengan  baik dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. 

Terdapatt 3 gaya kepemimpinan diantaranya gaya kepempinan otokratik, gaya 

kepemimpinan demokratis/partisipatif, gaya kepemimpinan laissez-faire atau 

kendali bebas. Gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam suatu organisasi 

dapat membantu menciptakan efektivitas kerja yang positif bagi anggota. 

Dengan adanya gaya kepemimpinan dengan situasi dan kondisi suatu 

organisasi maka anggota akan lebih bersemangat dalam menjalankan tugas 

dan kewajiban untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, adapun dampak 

negatif dari gaya kepemimpinan, salah satunya stres kerja pada anggota 

organisasi. Penelitian tersebut diambil untuk dilakukan analisis melalui 

literature review. 

 

2. Tujuan 

Tujuan dari literature review ini adalah untuk menganalisa hasil penelitian 

yang berfokus pada gaya kepemimpinan kepala ruangan. 
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METODE 

Tabel 1 

Screening Penelusuran Jurnal 

No. Kata Kuci  Website  Jumlah 

Jurnal  

Screening 

tahun 

2015-

2020 

Screening 

full text 

Screening 

jurnal 

nasional dan 

internasional  

Screening 

keseluruhan 

artikel  

1.  Gambaran 

Gaya 

kepemimpinan 

or leadership 

style  

Google 

schoolar 

1000         500 36 20 artikel 

nasional 

Didapatkan 

2 artikel 

yang sesuai 

dengan 

kriteria 

inklusi 

2. Gambaran 

gaya 

kepemimpinan 

and kepala 

ruangann  

Google 

schoolar 

130 100 26 30 artikel 

nasional 

Didapatkan 

2 artikel 

sesuai 

dengan 

kriteria 

inklusi 

3. Deskripsion of 

leadership 

style 

Pubmed 120 100 23 10 artikel 

internasional 

Didapatkan 

1 artikel 

yang sesuai 

dengan 

kriteria 

inklusi 

4. Deskripsion of 

leadership 

style and 

headroom of 

nurse. 

Pubmed  100 90 20 5 artikel 

internasional 

Didapatkan 

1 artikel 

sesuai 

dengan 

kriteria 

inklusi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil  Review Artikel 

Tabel 2.  

Hasil Artikel Review 

 

Peneliti Judul Tujuan Karakteristik sampel Metodologi 

penelitian 

Hasil 

Zulfikha

r, 2016 

Hubungan antara 

gaya kepemimpinan 

kepala ruang 

dengan motivasi 

kerja perawat 

pelaksana di rumah 

sakit Islam 

Surakarta 

Untuk mengetahui 

hubungan antara gaya 

kepemimpinan kepala 

ruang dengan motivasi 

kerja perawat pelaksana 

di rumah sakit Islam 

Surakarta 

Sampel yang digunakan 

sebanyak 56 orang, berumur 

23->40 tahun, jenis kelamin 

laki-laki dan perempuan, 

tingkat pendidikan D3 kep, 

S1 dan SPK, lama bekerja 

2->11 tahun  

Jenis penelitian 

kuantitatif, 

pendekatan 

korelasional. 

Metode sampel 

random. Uji 

hipotesis 

menggunakan chi 

square  

Sebagian besar 

responden menilai 

kepala ruangan 

menerapkan gaya 

kepemimpinan 

demokratis 

Rohayan

i, 2018 

Hubungan persepsi 

perawat pelaksana 

tentang gaya 

kepemimpinan 

kepala ruangan 

dengan kinerja 

perawat pelaksana 

dalam 

Untuk mengetahui 

hubungan persepsi 

perawat pelaksana 

tentang gaya 

kepemimpinan kepala 

ruangan dengan kinerja 

perawat pelaksana 

dalam melaksanakan 

Sampel sebanyak 54 

perawat, berpendidikan 

SPK, D3 

Jenis penelitian 

kuantitatif, Teknik 

analisa data 

menggunakan uji 

chi square 

Sebanyak 64,2 persen 

responden menilai 

kepala ruangan 

menerapkan gaya 

kepemimpinian 

otoriter, 32,1 persen 

menerapkan gaya 

demokratis, dan 3,8 
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Peneliti Judul Tujuan Karakteristik sampel Metodologi 

penelitian 

Hasil 

melaksanakan 

tindakan 

keperawatan 

tindakan keperawatan persen menilai 

liberal. 

Deniati, 

2019 

Hubungan gaya 

kepemimpinan 

kepala ruangan 

terhadap kinerja 

perawat pelaksan di 

ruang rawat inap 

rumah sakit umum 

daerah Kota Bekasi 

Untuk mengetahui 

hubungan gaya 

kepemimpinan kepala 

ruangan terhadap 

kinerja perawat 

pelaksan di ruang rawat 

inap rumah sakit umum 

daerah Kota Bekasi 

Sampel sebanyak 60 orang, 

menggunakan simple 

random sampling, 

melibatkan responden laki-

laki dan perempuan, 

berumur 20-60 tahun, 

pendidikan SPK, D3 dan 

S1, lama kerja <1 th -30 

tahun  

 

Jenis penelitian 

kuantitatif, Uji 

hipotesis 

menggunakan chi 

square 

Sebanya 78,3 persen 

kepala ruangan 

menerapkan gaya 

kepemimpinan 

demokrasi, 21,7 

persen otoriter. 

Dian 

dkk,201

5 

Hubungan gaya 

kepemimpinan 

motivasi, stress 

kerja dengan 

kinerja perawat 

Untuk mengetahui 

tingkat kejenuhan dan 

rasa tertekan yang 

dialami perawat selama 

melakukan pekerjaan, 

dan faktor pemicu 

munculnya stres dalam 

bekerja. 

Penelitian ini dilakukan di 

Instalasi rawat inap RSUD 

Ratu Zalecha Martapura. 

Populasi dalam penelitian 

ini adalah 270 orang. Besar 

sampel dalam penelitian ini 

adalah 64 perawat. 

Crossectional  Hasil penelitian dan 

pembahasan dapat 

diambil ada 

hubungan signifikan 

antara gaya 

kepemimpinan, 

motivasi, dan stres 

kerja terhadap kinerja 

perawat.  
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Peneliti Judul Tujuan Karakteristik sampel Metodologi 

penelitian 

Hasil 

Manning

, 2016 

The influence of 

nurse manager 

leadership style on 

staff nurse work 

engagement 

Untuk mengevaluasi 

pengaruh factor gaya 

kepemimpinan manajer 

keperawatan  terhadap 

keterikatan kerja staf 

perawat 

Menggunakan sampel 

sebanyak 441 staf perawat 

yang bekerja di 3 rumah 

sakit perawatan akut 

Deskriptif 

korelasional 

Gaya Kepemimpinan 

transaksional dan 

transformasional 

dalam manajer 

perawat dipengaruhi 

secara positif 

keterlibatan kerja 

perawat staf. Gaya 

kepemimpinan 

penghindaran pasif- 

dalam manajer 

perawat dipengaruhi 

secara negatif 

oleh keterlibatan 

kerja staf perawat. 

 

Kraaij, 

2018 

Nurse practioiner’s 

perceptions of their 

ability to enact 

leadership in 

hospital care 

Untuk memperoleh 

wawasan tentang peran 

kepemimpinan praktisi 

perawat di rumah sakit 

Belanda, dengan 

mengeksplorasi persepsi 

Sampel sebanyak 15 rumah 

sakit, menggunakan metode 

purposive saampling 

Kualitatif Tiga tema utama 

mengenai peran 

kepemimpinan 

praktisi perawat saat 

ini muncul dan 

mereka  
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Peneliti Judul Tujuan Karakteristik sampel Metodologi 

penelitian 

Hasil 

mengenai peran 

kepemimpinan mereka 

saat ini dan 

perbedaan dengan peran 

mereka sebelumnya 

sebagai perawat 

spesialis terdaftar. 

 

terkait dengan 

penentuan posisi 

perawat praktisi yang 

berhasil. Semua tema 

tampaknya 

mempengaruhi 

lingkup praktik 

sehari-hari dari 

praktisi perawat. 

Perawatan pasien 

secara langsung yang 

ditekankan dan 

kepemimpinan pada 

tingkat lain 

tampaknya kurang 

dimanfaatkan. 

Kebanyakan perawat 

praktisi ingin 

membentuk kembali 

profesi mereka. 

Namun, 

penggunaan 
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Peneliti Judul Tujuan Karakteristik sampel Metodologi 

penelitian 

Hasil 

keterampilan 

kepemimpinan 

mereka yang tidak 

menguntungkan 

terutama pada tingkat 

profesional dan 

organisasi 

dan kurangnya faktor 

pendukung sepertinya 

menghambat mereka 
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2. Pembahasan 

Gaya kepemimpinan merupakan suatu karakter seorang pemimpin dalam 

mempengaruhi bawahannya dalam memcapai tujuan atau sasaran dalam 

sebuah organisasi. Gaya kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai pola 

periaku atau strategi yang diterapkan seorang pemimpin dalam menjalankan 

organisasi yang dinaunginya. Gaya kepemimpinan yang menunjukkan secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap kepercayaan seorang pemimpin 

terhadap kemampuan bawahannya dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Hal 

ini dapat memdefinisikan gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi 

sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat dan sikap seorang 

pemimpin yang diterapkan dalam mempengaruhi kinerja bawahannya. 

Berdasarkan jurnal acuan, diketahui bahwa pimpinan pada keperawatan 

menerapkan tiga jenis gaya kepemimpinan, yaitu jenis demokratis,  otoriter 

serta transformasional (Rivai, 2014). 

Kepala ruangan atau manajer perawat pemula adalah seorang perawat 

yang bertugas sebagai kepala di unit pelayanan perawatan terdepan yang 

langsung berhadapan dengan pasien. Kepala ruangan dalam menjalankan  n 

tugasnya menggunakan gaya kepemimpinan dalam menjalankan fungsi 

manajemen keperawatan untuk meningkatkan hasil mutu pelayanan 

keperawatan (Kurniadi, 2013).  

Efektifitas kepeminpinan dapat dinilai melalui keterampilan managerial 

dalam pelaksanaan kerjasama. Seorang pemimpin harus memiliki kecakapan 

teknis dan juga managerial yang profesional. Kecakapan teknis seorang 

pemimpin disesuaikan dengan bidang yang dipimpinnya, sedangkan 

kecakapan managerial seorang pemimpin disesuaikan dengan perannya dalam 

mempengaruhi atau memimpin orang lain. Ketrampilan seorang pemimpin 

dapat kita lihat melalui tindakannya dalam menyeleksi, mendidik 

bawahannya, memnerikan motivasi, mengembangkan dan memutuskan suatu 

hubungan kerja. Tantangan untuk seorang pemimpin yaitu kepemimpinan dan 

penyesuaian terhadap suatu perubahan yang terjadi. Seorang pemimpinan 

menggunakann  gaya kepemimpinan yang efektif dalam mempengaruhi 

persepsi bawahan terhadap tujuan kinerja dan cara untuk memcapainya. Peran 

seorang pemimpin dalam hubungan kerja antar manusia berkaitan dengan 

gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin.  

Kepemimpinan yang efektif dapat mempengaruhi perubahan kinerja 

bawahan. Perubahan sorang pemimpin disebuah organisasi tergantung pada 

pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat dan sesuai untuk diterapkan pada 

organisasi yang dipimpinnya. Seorang pemimpin diharapkan mampu 

menerapkan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

dihadapi serta bawahan yang dipimpinnya. seorang pemimpin dapat 

menggunakan gaya kepemimpinan lebih dari satu gaya untuk mendapatan 

hasil yang efektif dalam memimpin suatu organisasi. Seorang pemimpin juga 

dapat memberikan inspirasi dalam keadaan sulit sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan seorang pemimpin dari bawahannya.  

Penelitian yang dilakukan Deniati (2019) menyebutkan bahwa banyak 

perawat pelaksana yang kinerjanya baik dengan gaya kepemimpinan 



12 
 

demokratis yang diterapkan oleh kepala ruangan, karena gaya kepemimpinan 

demokratis ini kepala ruangan dapat memberikan kesempatan kepada perawat 

pelaksana untuk memberikan pendapatnya dan mendiskusikan suatu masalah 

dengan bersama – sama. Perawat pelaksana akan merasa dihargai karena 

pendapatnya di terima dan didengarkan oleh kepala ruangan. Hal ini juga 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutahaen (2009), yang  

mengidentifikasi gaya kepemimpinan kepala ruangan dan pengaruh semangat 

kerja perawat pelaksana di Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut bahwa gaya kepemimpinan 

yang sering dipakai kepala ruangan adalah demokrasi. Semangat kerja perawat 

pelaksana tinggi dengan gaya kepemimpinan demokrasi. 

Hasil serupa ditunjukkan oleh Zulfikhar (2016) yang menyebutkan bahwa 

sebagian besar gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala ruang 

merupakan gaya kepemimpinan demokratik (87,5%). Hasil penelitian ini 

hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutahaen (2009) 

diperoleh gaya kepemimpinan demokratis (49%) dan penelitian yang 

dilakukan oleh Kontesa (2014) didapatkan hasil penelitian bahwa sebanyak 

(44,7%) perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah dr. 

Rasidin Padang berpendapat bahwa gaya kepemimpinan kepala ruangan 

adalah demokratis. Sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian 

Rohani (2018) yang menyebutkan  Hasil penelitian terlihat bahwa sebagian 

besar  perawat  pelaksana mempersepsikan bahwa   gaya   kepemimpinan   20   

kepala ruangan termasuk tipe otoriter/autokratis.  Hal ini terlihat dari 53 orang 

perawat pelaksana yang berhasil didapatkan 34 orang perawat pelaksana 

(64,2%) berpendapat gaya kepemimpinan kepala ruangan adalah 

otoriter/autokratis, sedangkan 17 orang perawat (32,1%) mempersepsikan 

gaya kepemimpinan kepala ruangan adalah demokratis dan sisanya sekitar 2 

orang perawat pelaksana (3,8%) berpendapat bahwa gaya kepemimpinan 

kepala ruangan termasuk laissez faire/liberal. 

Hasil yang didapat oleh Manning (2016) yang menyebutkan gaya 

kepemimpinan transaksional dan transformasional dalam manajer perawat 

dipengaruhi secara positif keterlibatan kerja perawat staf. Gaya kepemimpinan 

penghindaran pasif dalam manajer perawat dipengaruhi secara negatif oleh 

keterlibatan kerja staf perawat sedangkan hasil yang didapat oleh Dian,dkk 

(2015) hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil ada hubungan 

signifikan antara gaya kepemimpinan, motivasi, dan stres kerja terhadap 

kinerja perawat. 

Hasil yang didapat oleh Kraaij (2018) Tiga tema utama mengenai peran 

kepemimpinan praktisi perawat saat ini muncul dan mereka tema tampaknya 

mempengaruhi lingkup praktik sehari-hari dari praktisi perawat. Perawatan 

pasien secara langsung yang ditekankan dan kepemimpinan pada tingkat lain 

tampaknya kurang dimanfaatkan. Kebanyakan perawat praktisi ingin 

membentuk kembali profesi mereka. Namun penggunaan keterampilan 

kepemimpinan mereka yang tidak menguntungkan terutama pada tingkat 

profesional dan organisasi dan kurangnya faktor pendukung sepertinya 
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menghambat mereka terkait dengan penentuan posisi perawat praktisi yang 

berhasil. Semua 

Menurut Thoha (2013) Gaya Kepemimpinan Otokratik kata otokratik 

diartikan sebagai tindakan menurut kemauan sendiri, setiap produk pemikiran 

dipandang benar, keras kepala, atau rasa aku yang keberterimaannya pada 

khalayak bersifat dipaksakan. Kepemimpinan otokratik disebut juga 

kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otokratis sebagai gaya yang 

didasarkan atas kekuatan posisi dan penggunaan otoritas. Gaya kepemimpinan 

otokratik dapat didefinisikan suatu kepemimpinan yang dilakukan oleh 

seorang pemimpin yang memiliki sikap ingin menang sendiri, tidak menerima 

saran maupun pendapat dari orang lain serta memiliki idealism yang tinggi.  

Ketika seorang kepala ruangan yang memadukan gaya kepemimpinan 

transaksional yang pasif, maka akan berdampak negative  dalam keterlibatan 

kerja. Perilaku pasif termasuk menunda umpan balik dan komunikasi terbatas 

oleh manajer keperawatan. Temuan penelitian untuk gaya kepemimpinan pasif 

pada kepala ruangan mengungkapkan dampak signifikan dan negatif terhadap 

keterlibatan kerja perawat, ketika kepala ruanganan sering memberikan umpan 

balik, hasilnya meningkatnya keterlibatan kerja perawat. Kurangnya 

komunikasi dan umpan balik dari kepala ruangan menghasilkan penurunan 

keterlibatan kerja perawat. Komunikasi adalah ciri khas gaya kepemimpinan 

transformasional, dan gaya kepemimpinan pada kepala ruangan memiliki 

potensi positif mempengaruhi keberhasilan organisasi melalui keterlibatan 

kerja perawat. Gaya kepemimpinan transformasional harus berfungsi sebagai 

panduan untuk pengembangan kepemimpinan karena itu memberdayakan, 

memotivasi, dan mendorong akuntabilitas di antara pengikut dan pada 

akhirnya meningkatkan kepuasan, yang meningkatkan keberhasilan organisasi 

(Thoha,2013). 

Gaya kepemimpinan demokratis menyangkal asumsi bahwa dengan 

kekuatan kelompok dapat mencapai tujuan-tujuan yang bermutu. Gaya 

kepemimpinan demokratis dikaitkan dengan kekuatan personal dan keputusan 

bersama dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan suatu keputusan. 

Gaya kepemimpinan Laisez Faire adalah  tipe kepemimpinan ini merupakan 

kebalikan dari tipe kepemimpinan otokratik. Kepemimpinan tipe ini seorang 

pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali 

menghindar diri dari tanggung jawab. Seorang pemimpin yang kendali bebas 

cenderung memilih peran yang pasif dan membiarkan organisasi berjalan 

menurut temponya sendiri. Seorang pemimpin mempunyai keyakinan bebas 

dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahan maka 

semua usahanya akan cepat berhasil. 

Menurut pendapat penulis gaya kepemimpinan yang efektif diterapkan 

oleh kepala ruangan yaitu gaya kepemimpinan demokratis karena gaya 

kepemimpinan demokratis melakukan pendekatan dimana kepala ruangan  

memberikan kesempatan dan keterlibatan kepada perawat pelaksana untuk 

berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah bersama-sama maka diperlukan 

peran aktif dari perawat pelaksana untuk memberikan sebanyak mungkin ide 

dan masukan kepada pemimpinnya untuk mencapai tujuan bersama maka 
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perawat akan merasa dihargai dan pendapatnya diterima dan didengarkan oleh 

pemimpinnya. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Gaya kepemimpinan demokratik lebih dominan atau sering digunakan 

oleh manajer/pimpinan pada keperawatan dibandingkan dengan gaya 

kepemimpinan otoriter dan bebas tindak. Gaya kepemimpinan demokrasi 

merupakan gaya dimana pemimpin selalu melibatkan bawahan dalam 

pengambilan keputusan, dan membutuhkan waktu yang lebih untuk berkonsultasi 

dengan banyak orang sehingga akan menyebabkan proses pengambilan keputusan 

menjadi lambat dan dapat menimbulkan frustasi bagi perawat yang menginginkan 

pengambilan keputusan yang cepat. Penerapan gaya kepemimpinan otoriter 

dilakukan untuk mengatasi kondisi yang membutuhkan kondisi darurat yang 

membutuhkan keputusan segera. Sedangkan gaya kepemimpinan transformasional 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja perawat dengan menekankan komunikasi 

yang baik. 

 

2. Saran 

1. Bagi mahasiswa 

Hasil literature review ini diharapkan bias menjadi motivasi bagi para 

pembaca khususnya untuk mahasiswa yang tertarik untuk meneliti tentang 

gaya kepemimpinan dan meneliti gaya kepemimpinan lebih dalam.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil literature review ini dapat di jadikan bahan kajian atau tinjauan 

pustaka untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait 

Leadership. 
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