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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Section Head  di bagian Assy Unit dan Gen.Subini mampu mengarahkan 

bawahannya dengan baik, mampu memberikan dukungan kepercayaan 

sehingga bawahan merasa percaya diri dalam menjalankan tugasnya, mau 

memberikan kesempatan untuk berpartisipasi pada bawahannya serta 

memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mendorong bawahannya 

untuk berkinerja lebih baik dari waktu ke waktu dengan memperbaiki hasil 

pekerjaannya secara terus menerus/ berkelanjutan. 

2. Gaya kepemimpinan berorientasi prestasi merupakan yang paling 

dominan. Hal ini diperkuat dengan pendapat para bawahan (berdasarkan 

pengisian esai dalam kuesioner) yang mengatakan bahwa atasan mereka 

memberikan input atau masukan kepada anak buahnya untuk bekerja 

keras, selalu  mendorong anak buahnya lebih maju dan membagikan ilmu 

dan pengalaman yang baik  untuk kemajuan bawahan. Walaupun 

demikian, pada gaya kepemimpinan partisipatif yang walaupun termasuk 

kategori tinggi, pada pernyataan “atasan saya meminta saran dari anak 

buahnya” termasuk kategori sedang, karena ada beberapa responden tidak 

seperti bawahan lainnya karena jarang diminta sarannya. Kemudian pada 
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pernyataan “atasan saya mudah untuk menerima ide dan saran dari anak 

buahnya”, ada responden yang merasajarang  ide dan sarannya mudah 

diterima atasannya. 

5.2. Saran 

1. Saran untuk Perusahaan: 

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas, disarankan bagi perusahaan untuk 

mempertahankan gaya kepemimpinan Section Head  di Assy Unit dan 

Gen.Subkarena disukai bawahan dan dapat mengakomodasi kebutuhan bawahan  

denganbaik dengan cara: 

a)Saling berbagi (sharing) antara atasan dan bawahan mengenai ilmu dan  

pengalaman yang baik untuk kemajuan bawahan.  

 b) Memotivasi bawahan untuk terus-menerus memperbaiki hasil pekerjaannya  

dengan mempertimbangkan faktor usia. 

 c)Membimbing, memberikan arahan dan memonitoring  pekerjaan bawahan  

pada anak buahnya. 

 d)Selalu mendampingi dengan kesediaan untuk bekerja sama dengan bawahan    

ketika mereka mengalami kesulitan dalam mengerjakan pekerjaannya. 

 e) Memberikan kepercayaan kepada bawahan sehingga dapat mengerjakan  

tugas dengan percaya diri. 

 f) Selalu mendorong anak buahnya untuk bekerja keras agar lebih maju.  

 g) Mengatakan pada para bawahannya bahwa setiap bawahan yang memberikan  

     ide dan saran kepada atasan, layak untuk  diapresiasi walaupun ide dan  

     sarannya belum dapat diterima. 
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h) Meminta saran terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan terutama  kepada 

bawahan yang saat ini hanya kadang-kadang atau bahkan jarang dimintai ide dan 

sarannya (gaya kepemimpinan partisipatif perlu ditingkatkan). 

 

2. Saran untuk penelitian selanjutnya:  

Sebaiknya penelitian dilakukan dengan metode wawancara,  

observasi, dan kuesioner terbuka (esai) sehingga dapat digali lebih banyak  

fenomena dan hal-hal menarik yang ada di PT AST karena pendapat responden 

tidak selalu bisa ditentukan oleh pernyataan-pernyataan dan jawaban yang telah 

disediakan oleh peneliti dalamkuesioner tertutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




