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Tujuan Pembelajaran

1. Peserta (lebih) memahami konsep gaya kerja dan ciri masing-
masing gaya kerja.

2. Peserta mencapai kesepakatan mengenai gaya kerja yang 
seharusnya diterapkan seorang pemimpin di sekolah.

3. Peserta mampu mengenali dan membedakan ciri-ciri masing-
masing gaya kerja 

4. Peserta mampu mencapai kesepakatan mengenai gaya kerja 
yang sesuai untuk diterapkan dalam managerial sekolah.



Gaya Kerja

Diri Sendiri Orang Lain

Atur Diri Sendiri

Diatur Pimpinan
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Dilayani
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Lima pola dasar yang dapat dijadikan acuan 
seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.

• Menganggap orang lain adalah "pembantu" untuk menyelesaikan
pekerjannya ataupun kepentingan-nya.

• Menganggap bahwa dirinya adalah "pembantu" orang lain untuk
mencapai kepentingan orang lain itu.

• Menganggap bahwa dirinya dan orang lain itu ada-lah pribadi yang 
berdiri sendiri yang tidak saling ter-gantung satu terhadap lainnya.

• Menganggap bahwa dirinya dan orang lain itu ber-sama-sama harus
memikirkan kepentingan pihak lain.

• Menganggap bahwa dirinya dan orang lain itu ada-lah mitra kerja
yang saling memiliki kepentingan dan interdependensi.



Pengertian

Gaya Kerja adalah kesatuan dari berbagai cara/tindakan yang
didasari oleh SINA seseorang dan ditampilkan disaat ia melakukan
hubungan kerja dengan orang lain.

Gaya-kerja berarti :
Gaya-kerja merupakan kesatuan kumpulan tingkah laku yang 
berpola.

 Tingkah laku yang bukan bagian dari interaksi dengan orang lain, 
ini bukan Gaya-kerja.

Beberapa tingkah laku yang muncul dalam situasi kerja, tetapi
tidak didasari oleh sistem nilai dan asumsi, ini bukan Gaya-kerja.



1) Gaya Kerja bukanlah tingkah-laku tertentu, melainkan kesatuan yang mempunyai
pola.

2) Tingkah Laku yang bukan merupakan bagian dari interaksi dengan orang lain tidak
dapat digolongkan sebagai Gaya-Kerja.

3) Beberapa tingkah laku yang mungkin muncul dalam situasi kerja, tetapi bukan
didasari oleh sistem nilai dan Asumsi (SINA), juga tidak dapat digolongkan sebagai
Gaya-Kerja

4) Gaya-Kerja bukanlah tingkah laku itu sendiri, melainkan sebuah penyimpulan
berdasarkan persamaan2 yang muncul dalam berbagai tingkah laku konkrit. 

5) Gaya kerja bukan kepribadian.

6) Gaya kerja hanyalah sebagian dari kepribadian seseorang

7) Gaya kerja bukan temperamen.  Temperamen adalah kecenderungan
menggambarkan seseorang untuk memberikan reaksi efektif tertentu.  

Prinsip-prinsip
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Macam-macam Gaya Kerja



Elemen Gaya Kerja

1. Mengkomunikasikan gagasan

2. Mengkaji gagasan pihak lain

3. Menangani Keluhan

4. Menolak Permintaan

5. Menyampaikan Kritik

6. Menyelesaikan Konflik

7. Mengambil Keputusan



Elemen Gaya Kerja

Mengkomunikasikan Gagasan :

Tindakan untuk memberi penjelasan pada pihak lawan mengenai hal yang
merupakan keyakinan dan harapan pihak pertama, yang berupa tuntutan,
permintaan, saran, informasi atau bisa juga perasaan-perasaan

Mengkaji Gagasan Pihak Lain :

Tindakan yang dilakukan (pihak pertama) untuk memahami jalan pikiran
pihak-pihak kedua, baik yang meliputi kepentingan yang ingin mereka
peroleh maupun saran yang mereka berikan. Tindakan ini bisa dilakukan
dengan mengajukan pertanyaan atau dengan mengamati tingkah laku pihak
kedua.



Elemen Gaya Kerja

Menolak Permintaan :

Dilakukan bila hal-hal yang diminta oleh pihak kedua tidak mungkin
dipenuhi. Penolakan dilakukan secara terang-terangan atau diam-
diam.

Menegur Kesalahan dan Menyampaikan Kritik :

Tindakan pihak pertama dalam rangka memperbaiki/mengoreksi tindakan
pihak kedua yang dinilai tidak sesuai dengan tata cara, nilai, atau
kesepakatan yang berlaku.



Elemen Gaya Kerja

Menangani Keluhan :

Tindakan penyelesaian masalah yang dilakukan pihak pertama sehubungan dengan
keluhan pihak kedua yang menganggap bahwa kenyataan yang ada tidak sesuai
dengan harapannya.

Menangani Konflik yang terjadi :

Tindakan pihak pertama untuk menyelesaikan kondisi pertentangan yang
disebabkan adanya kepentingan yang saling berbenturan.

Mengambil Keputusan :

Pengambilan keputusan dilakukan bila dalam suatu kerja sama terdapat konflik yang
tidak terselesaikan.



• Merasa benar sendiri.

• Sebagai pengambil keputusan.

• Tidak ingin dibantu atau dipengaruhi orang
lain.

• Sebagai atasan : ia cenderung mendikte
bawahannya.

• Sebagai bawahan : ia membantah atasannya.

• Sulit percaya bahwa pihak lain akan berusaha
untuk memperhatikan pihaknya.

• Giat menyampaikan kepentingannya.

• Menganggap kepentingannya lebih utama.

• Tidak ragu-ragu menyatakan keberatan atau
celaan terhadap jalan pikiran orang lain.

Gaya Kerja

Komandan01



Gaya Kerja Birokrat

• Orang yang sangat teliti
memperhatikan prosedur dan aturan
yang berlaku.

• Dalam berhubungan dengan orang lain
adalah semua pihak bekerja sama
untuk kepentingan pihak lain yang
lebih tinggi.

• Tidak menyalahgunakan wewenang
dalam mengambil keputusan akhir.

• Bila terjadi konflik, menerima secara
objektif pihak yang dimenangkan oleh
peraturan yang berlaku.

Gaya 

Kerja

Birokrat
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Gaya Kerja Manager

• Berpegang teguh pada slogan :

“kerjasama yang baik adalah kerja sama yang
memuaskan semua pihak“.

• Dalam mengkaji gagasan orang lain, mereka
mengajukan pertanyaan untuk memperoleh
penjelasan yang lebih mendalam.

• Menganalisa gagasan, dan mengajukan hasilnya
dalam perundingan.

• Dalam menyelesaikan konflik, mereka
mempelajari pangkal masalah dan memahami
kepentingan masing-masing pihak.

Gaya 
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Gaya Kerja Bohemian

• Tidak mau merepotkan dan direpotkan
orang lain.

• Segan bekerja sama.

• Sikap masa bodoh dengan dunia luar.

• Tidak merasa terikat dengan suatu
keputusan.

• Tidak terlalu mendetail dalam mempelajari
kepentingan orang lain.

• Menyilahkan pihak kedua membuat
keputusan tanpa merugikan pribadinya.

• Tidak menegur kesalahan orang lain yang
tidak langsung merugikan kepentingan
pribadinya, walaupun jelas-jelas merugikan
kelompoknya.

Gaya 
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Gaya Kerja Pelayan

• Keinginan yang kuat untuk disenangi orang lain.

• Selalu menjaga perasaan orang lain.

• Mendahulukan kepentingan orang lain.

• Mudah mengalah pada pendapat orang lain.

• Sebagai atasan : lebih sering membujuk, dan sulit
mengambil keputusan.

• Giat mempelajari kepentingan orang lain.

• Menahan diri untuk menyampaikan keberatan.

• Berhati-hati dalam menyampaikan
kepentingannya.

• Dalam mengambil keputusan, lebih
mementingkan unsur hubungan baik daripada
kualitas keputusan. 

Gaya 
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Pertanyaan dan Diskusi

Apa gaya kerja ideal bagi kita di LKMM

Apa yang mendasari orang bergaya kerja tertentu

Apa latar belakang pemberian nama gaya kerja tersebut: apakah
terkait dengan defisini nama yang dipakai?

Gaya kerja = karakter?

Gaya kerja dapat berubah? Tergantung apa ?

Gaya kerja  negosiasi atau gaya bekerja?

Gaya kerja keluar berdasarkan SINA (sistem nilai,  asumsi dan
persepsi) subyek terhadap obyek dalam relasinya



Istilah Kunci Dalam Pembahasan Konsep Gaya 
Kerja

1.  Sistem Nilai dan Asumsi

Kumpulan keyakinan seseorang tentang buruk-

baik, benar-salah, penting-tidaknya hal-hal tertentu

2.  Gaya Kerja Utama

Lima macam gaya kerja yang paling sering

ditemui yaitu komandan, pelayan, birokrat, bohemian 
dan manajer



Istilah Kunci Dalam Pembahasan Konsep Gaya 
Kerja

3. Gaya Kerja Primer
Gaya kerja yang paling sering ditampilkan seseorang

4. Gaya Kerja Sekunder
Gaya kerja yang “nomor-dua” sering ditampilkan seseorang

5. Elemen Gaya Kerja
Berbagai aktivitas yang tampil dalam interaksi kerja



Pengertian00

NEGOSIASI

 Suatu metoda untuk mencapai perjanjian
dengan unsur-unsur kooperatif maupun
kompetitif (Schoonmaker, 1993)

 Proses yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan ketika orang lain mengendalikan apa
yang diinginkan (Maddux, 1991)

 Proses mencapai kesepakatan antara berbagai
pihak menyangkut kepentingan timbal balik

 Proses melibatkan seseorang untuk
merubah/tidak merubah sikap dan perilaku
orang lain

• SIKAP dan PERILAKU

• KEPENTINGAN

• SINA



1. Binalah hubungan baik, disamping ke-
giatan negosiasi

2. Hadapi dengan tenang dan jangan ter-
pancing untuk bertengkar, perlihatkan  
minat  terhadap  apa yg diungkapkan-
nya, serta tampilkan  pula sikap yang 
tegas.

3. Himbau dan sentuh perasaannya
4. Ajak berfikir lebih luas dan berargu-

mentasi secara rasional
5. Bersiap-siap untuk kompromi.

Gaya Kerja
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NEGOSIASI



1. Seksamalah ! Nyatakanlah fakta2 yang 
tepat kepadanya.

2. Kaitkan usulan dengan peraturan2 yang 
berlaku

3. Susunlah penyajian dalam urutan yang 
sistematis Latar belakang masalah, Situasi
sekarang,  Hasil

4. Analisislah berbagai pilihan dengan
keunggulan dan kelemahannya.

5. Tetap berpegang pada prosedur dan “ 
jangan potong kompas”.

Gaya 
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NEGOSIASI



1. Pergunakan logika dalam perde-

batan

2. Permute gagasan dengan fakta

3. Analisis kaitan antara gagasan / 

usulan dengan situasi,  serta ung-

kapkan keuntungan dan kerugian-

nya.

4. Bersikap obyektif dan terbuka

5. Binalah hubungan baik setelah

negosiasi

Gaya 
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NEGOSIASI



1. Sediakan waktu yg cukup untuk
berdiskusi, dan jangan mudah menjadi
tak sabar bila ia agak menyimpang dari
pokok pembi-caraan.

2. Bicaralah secara konseptual, ser-ta 
pusatkan perhatian pada situa-si secara
menyeluruh.

3. Rangsang imajinasi dan kreativi-tas
mereka dengan memikirkan masa depan
dan mencari ke-mungkinan2 baru.

4. Tekanlah keunikan  dari  gagasan yang 
diajukan

5. Pahami nilai2 yang dianut dan ke-
butuhan2nya.

Gaya 
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NEGOSIASI



 Berbincang-bincang ringan dahu-lu, 

jangan langsung mulai dengan

diskusi

 Utamakan kaitan antara usulan2

dengan orang2 yang dipermasa-

lahkan

 Tunjukkan dukungan para ahli dan

tokoh2 ternama.

 Ungkapkan bagaimana para waktu2

yang lalu gagasan itu berjalan

dengan baik

 Himbau dan sentuh perasaannya

dengan kejadian2 di masyarakat

Gaya 
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NEGOSIASI



Proses Negosisasi

1. Menawarkan Gagasan

2. Mengajukan Komentar

3. Menangani Kontrak

4. Mengambil Keputusan

5. Menyiapkan dan

Melaksanakan Lobby

Masing-masing fihak perlu

Memahami dan menyesuaikan diri



Persepsi

PROSES

Contoh :

PENJUAL

WATNA BATNA

BATNA WATNA

PEMBELI

1 2 3 4 5 6 7 8

ZOPA



Ketrampilan utama negosistor

1. Empati pada pihak lawan

2. Menunjukkan faedah pihak lawan

3. Pengendalian stress

4. Mengajukan gagasan dengan jelas

5. Kecepatan faham SINA lawan



KELUARAN

NEGOSIASI

1. Win Lose
2. Lose Win
3. Lose Lose
4. Win win



Warning!!
Negosiasi & Hidden Agenda:
Maksud terselubung pihak lain
 Info sebanyak mungkin
 Kaji teliti semua dampak
 Lobby untuk ungkap hidden agenda
Perhatikan dengan seksama gagasan
pihak lawan
Pertahankan alur fikir & stress
Bila perlu ulur waktu



Terimakasih


