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Pengertian Pemimpin 
dan Kepemimpinan

Pemimpin adalah individu yang melakukan proses 
mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi untuk 
mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama.

Kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan individu 
yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi 
anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan yang 
telah disepakati bersama.



Jiwa kepemimpinan sangat penting untuk dimiliki. Hal ini 
sangat bermanfaat bagi kita dalam melakukan segala hal. 

Jiwa kepemimpinan menjadikan kita lebih mudah dalam 
melakukan segala sesuatu ataupun berinteraksi dengan 
orang lain. Jiwa kepemimpinan tidak dimiliki oleh semua 
orang, tetapi hanya orang-orang yang menguasai dirinya 
dengan baik. 

Orang yang memiliki jiwa kepemimpinan akan mampu 
mengondisikan dirinya dengan baik dan juga lingkungan di 
sekitarnya.



Kapan Jiwa Kepemimpinan 
Saya Muncul?

Jiwa kepemimpinan saya muncul saat 
berdiskusi kelompok belajar karena suatu 
tugas. Biasanya, saya yang menentukan tugas 
mereka masing-masing berdasarkan 
kemampuan dan kepribadiannya. Kalau ada 
kendala, mereka dapat memberitahunya 
melalui grup diskusi atau langsung ke saya. 



Saya juga menanyakan sejauh mana mereka 
telah mengerjakan tugasnya dan menanyakan 
kesulitan mereka sehingga bisa mencari 
informasi di internet ataupun ke grup lain.

Sebelum hari pengumpulan, masing-masing 
dari kita mengirimkan tugasnya ke grup 
diskusi untuk diteliti. Kalau ada kesalahan bisa 
diperbaiki bersama.



Kapan Jiwa Kepemimpinan 
Saya Muncul lagi? 
Saat saya bergabung dalam  suatu ekstrakurikuler 
di sekolah dan menjadi pengurusnya. Walaupun 
saya tidak menjadi ketuanya, saya ikut andil dalam 
mengkoordinasi kegiatan ekstrakurikuler. 

Agak sulit menjadi pengurus karena harus 
berpikir kritis untuk memajukan ekstrakurikuler 
dan harus bisa mendapat persetujuan pihak 
sekolah apabila menyelenggarakan kegiatan 
sendiri. 



Kita melaporkan hasil evaluasi ke pelatih 
ekstrakurikuler dan apabila ada kesulitan, kita 
langsung berdiskusi lalulalu bertekad untuk 
lebih berusaha lagi. 

Saya dan teman saya memiliki tekad dan 
semangat untuk memajukan ekstrakurikuler 
yang tak pernah padam. Namun, sekarang saya 
telah lulus SMA dan mungkin akan mengikuti 
kegiatan di kampus dengan penuh tekad juga.



" Setiap orang 
memiliki hak, 

tanggung jawab, dan 
kemampuan untuk 

menjadi seorang 
pemimpin".

- Linda Lambert
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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.
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