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Apasih Teori Kepemimpinan 
itu?
Kepemimpinan tidak asing dengan konsep 
kepemimpinan situasional. Ini adalah teori 
kepemimpinan yang dikembangkan oleh Paul 
Hersey dan Ken Blanchard yang pada dasarnya 
menyatakan bahwa tidak ada satu pun gaya 
kepemimpinan yang "terbaik". 
Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang paling 
efektif adalah gaya yang relevan dengan tugas 
dan disesuaikan dengan kemampuan dan 
kemauan orang-orang yang berusaha dipimpin 
oleh pemimpin.



Salah satu komponen psikologi 
yang berperan penting dalam 
membangkitkan kemauan adalah 
kecerdasan. 
Motivasi memainkan peran 
tertentu, tetapi percikan yang kita 
kenal sebagai motivasi datang dari 
suatu tempat, dan itu berasal dari 
kecerdasan seseorang. Atau lebih 
tepatnya, dari kecerdasan mereka.



Kecerdasan Ganda : Teori



Insinyur menunjukkan bakat dan kekuatan dalam 
matematika, sains, dan pemikiran analitis. 
Sebaliknya, musisi, atlet papan atas, dan penulis 
menunjukkan kekuatan di arena pencapaian 
manusia yang kreatif, fisik, dan tertulis. 
Fakta nyata ini menggambarkan bahwa manusia 
memiliki kapasitas untuk mewujudkan berbagai 
jenis kecerdasan. Memahami apa kecerdasan ini 
dapat menjadi kunci untuk membuka potensi 
yang belum dimanfaatkan dalam kehidupan 
pribadi dan profesional kita. Itu juga dapat 
memainkan peran kunci dalam seberapa efektif 
kita dalam mempengaruhi kesediaan anggota tim 
kita untuk mengikuti jejak kita.



8 Kecerdasan Terpisah



1. Spasial : Memori Visual 
2. Linguistik : Baik dalam keterampilan 
membaca dan menulis 
3. Matematika Logika : Baik pada tes IQ 
4. Kinestik Tubuh : Baik dalam aktivitas 
maupun gerakan langsung 
5. Musikal : Pandai mendengarkan, 
memproses informasi audio dan 
menentukan ritme 
6. Antar Pribadi : Pandai terlibat dengan 
orang lain 
7. Intrapersonal : Sangat menyadari emosi 
diri, kebutuhan, tujuan dan motivasi 
8. Natural : Sangat sadar akan lingkungan 
alam mereka



1. Cari tahu kecerdasan anda 
2. Cari tahu kecerdasan rakyat anda 
3. Sesuaikan kepemimpinan anda 
4. Manfaatkan kecerdasan anda

Kecerdasan Ganda untuk 
meningkatkan kepemimpinan 
Organisasi :



Sebagai seorang pemimpin, 
salah satu hal yang harus kita 
punya adalah mengetahui 
karakter dan tipikal setiap 
anggota kita, kita juga bisa 
mengetahui latar belakang 
anggota kita. 

KESIMPULAN :



● Menggunakan Teori kecerdasan untuk 
memimpin dan membuka kreativitas 
(Altaf Banizachari S)

● Sumber : Generalleadership.com

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari 
penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.

Sumber:


