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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai persepsi gaya kepemimpinan

transformasional, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persepsi karyawan menengenai gaya kepemimpinan kepala cabang ada

pada katagori “ Transformasional Sedang “.

2. Persepsi kepala cabang mengenai gaya kepemimpinannya sendiri ada

pada kategori “ Transformasional Tinggi “.

3. Adanya perbedaan persepsi antara karyawan mengenai gaya

kepemimpinan kepala cabang dengan persepsi kepala cabang

mengenai gaya kepemimpinannya sendiri.

5.2 Saran

Bagi Pimpinan

Adanya perbedaan persepsi karyawan dengan kepala cabang mengenai

gaya kepemimpinan transformasional, maka pemimpin harus melakukan pen

yesuaian terhadap gaya kepemimpinan transformasional, untuk memaksimalkan

gaya kepemimpinan trasformasionalnya, yaitu :
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1. Dilihat dari Pengaruh Ideal

Kepala cabang dapat memberikan wawasan serta kesadaran akan misi

bagi karyawan, keteladanan yang kuat bagi pengikut serta usaha untuk

menumbuhkan sikap hormat dan kepercayaan pada para bawahannya.

Dengan cara pimpinan harus memiliki standar moral yang tinggi dan

visi bagi perusahaan yang menghasilkan perubahan penting, tentang

bagaimana karyawan akan dikelola.

2. Dilihat dari Motivasi Yang menginspirasi

Kepala Cabang harus memiliki semangat tim yang tinggi dengan

pribadi yang selalu menginspirasi dan memberikan motivasi kepada

karyawan. Dengan cara pimpinan memberikan motivasi kepada

karyawan agar karyawan dapat melakukan pekerjaan dengan hebat,

sepertihalnya melakukan lewat kata – kata yang mendorong dan

percakapan singkat untuk memberi semangat yang jelas – jelas

mengomunikasikan peran penting yang mereka mainkan dalam

pertumbuhan perusahaan di masa depan.

3. Dilihat dari Rangsangan Intelektual

Kepala cabang harus mendukung penuh karyawan untuk mencoba

pendekatan baru dan mendorong karyawan untuk lebih mandiri

sehingga karyawan dapat mengembangkan cara inovatif saat

menghadapi masalah organisasi, serta memberikan kebebasan

karyawan dalam menjalankan pekerjaannya agar kualitas SDM dapat

lebih berkembang. Dengan cara pimpinan harus meningkatkan upaya
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setiap pekerjaan untuk mengembangkan cara kreativitas, guna

memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan.

4. Dilihat dari Pertimbangan Yang Diadaptasi

Kepala cabang saat ini dapat bertindak sebagai pelatih, selalu menjadi

penasehat yang baik bagi pengikut dan dukungan penuh selalu

diberikan terhadap karyawan yang ingin berkembang. Dengan cara

pemimpin harus meluangkan waktu untuk melakukan cara yang unik

dan memberikan keperdulian terhadap setiap karyawan.




