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Apa Itu Model Kepemimpinan 
Managerial Grid?

Model kepemimpinan managerial grid adalah salah 
satu teori untuk menentukan gaya kepemimpinan 

seseorang.

Teori ini berfokus pada dua aspek penilaian, yaitu 
tingkat produktivitas (kepedulian terhadap tugas) 
dan motivasi tim (kepedulian terhadap hubungan 

dengan tim).



Bagaimana sih 
sejarah tipe 

kepemimpinan ini?



Dalam penelitiannya, Robert Blake dan Jane 
Mouton mencoba mengembangkan Teori X 
dan Y milik Douglas McGregor dengan 
menggunakan variabel utama kepedulian pada 
orang dan fokus terhadap hasil.
Mereka menemukan bahwa model perilaku 
manajemen seorang pemimpin bervariasi 
berdasarkan dua hal, yaitu perhatiannya pada 
orang dan perhatiannya pada hasil.



Perhatian pada Orang
Variabel ini merupakan 
perilaku pemimpin 
dalam 
mempertimbangkan 
kebutuhan anggota tim, 
kepentingan mereka, dan 
bidang pengembangan 
pribadi ketika 
memutuskan cara terbaik 
untuk menyelesaikan 
tugas. 

Perhatian pada Hasil
Variabel ini merupakan 
perilaku pemimpin 
dalam menekankan 
target yang konkret, 
efisiensi organisasi, dan 
produktivitas yang tinggi 
ketika memutuskan cara 
terbaik untuk 
menyelesaikan tugas. 
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Blake dan Mouton Mendefinisikan 5 
Gaya Kepemimpinan

• Impoverished Management

Tidak Perhatian pada Orang dan Hasil.

• Country Club Management 

Tidak Perhatian pada Hasil, tapi Perhatian pada 

Orang.

• Middle of the Road 

Setengah-Setengah dalam Perhatian pada Hasil dan 

Orang.



● Authority-Compliance Management 

Tidak Perhatian pada Orang, tapi Perhatian 

pada Hasil.

● Team Management 

Peduli Orang dan Produktivitas.



Lalu, Apa Saja Keuntungan dan 
Kekurangan dari Tipe 
kepemimpinan Ini?
Keuntungan
• Dapat membantu para pemimpin 

memahami gaya kepemimpinan alami 
mereka melalui dua dimensi yang ada.

• Dapat membantu pemimpin dalam 
pembuatan rencana pengelolaan tim 
dengan mengembangkan gaya 
kepemimpinan anggotanya menjadi lebih 
sesuai dan terarah.



Kekurangan 
• Modelnya terlalu sederhana. Ada banyak 

aspek manajemen dan kepemimpinan 
yang tidak disertakan dalam model.

• Metode ini dianggap pada dasarnya 
mengabaikan signifikansi kendala internal 
dan eksternal, konteks, keadaan, dan 
situasi.



Penerapan metode ini biasanya untuk 

menganalisis atau melatih seorang manajer, 

khususnya mengenai keterampilan hubungan, 

seperti: menangani kritik, inisiatif, 

pengambilan keputusan, resolusi konflik, 

advokasi (mengungkapkan pendapat, ide), 

penyelidikan (pencarian informasi) dan 

ketahanan (bereaksi terhadap masalah atau 

kegagalan).
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