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PENDAHULUAN 

 Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana 

masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dan memiliki 

peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian suatu negara termasuk 

Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang no 10 Tahun 1998, bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat yang berbentuk kredit untuk  meningkatkan 

hidup rakyat banyak. 

 Salah satu jenis bank yang ada di Indonesia adalah Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR), berdasarkan Undang-Undang no 10 Tahun 1998 BPR adalah 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam 

kerangka perbankan nasional, BPR diharapkan mampu berperan serta dalam 

mendorong pembangunan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

dengan memberikan akses finansial kepada mereka.Peran BPR ini menjadi 

penting karena sejalan dengan program pemerintah untuk mendukung dan 

mengembangkan sector UMKM sebagai salah satu tulang punggung 

perekonomian Indonesia. Kinerja BPR menjadi sangat penting karena akan 

berpegaruh pada tumbuhnya sector UMKM. 

Kinerja BPR secara umum bergantung pada kualitas penyediaan dana 

pada aktiva produktif. Kondisi penyediaan dana pada aktiva produktif yang buruk 

akan mengakibatkan memburuknya kinerja bank dan dapat mempengaruhi 

kelangsungan usaha BPR tersebut. Namun, karena sumber dana BPR yang 

dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan hanya milik 

bank sendiri, melainkan dana-dana masyarakat yang disimpan pada BPR 

tersebut membuat BPR berusaha dan berlomba-lomba menarik nasabah untuk 

menggunakan layanan yang ada di BPR.  

Hal ini tentunya tergantung kepada kinerja karyawannya dalam menarik 

nasabah dan juga memberikan suatu pelayanan yang baik dan memuaskan 

kepada para nasabahnya, sehingga banyak nasabah yang menggunakan 

layanan dari BPR tersebut.Dengan demikian peran Sumber Daya Manusia 

(SDM) dalam suatu perusahaan khususnya BPR sangat penting karena kinerja 

suatu perusahaan secara umum sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawan yang 

dimilikinya. Pengelolaan SDM yang baik pada suatu perusahaan adalah 
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carayang tepat untuk meningkatkan kinerja karyawan sehingga berdampak pada 

tujuan perusahaan secara umum.Pencapain kredit setiap perbankan 

membutuhkan Account Officer (AO) yang berkinerja baik sebagai Sumber Daya 

Manusia yang menghasilkan nilai kredit yang maksimal. 

BPR. X di Semarang saat ini sedang berproses untuk melakukan suatu 

pengembangan, dimana sumber daya yang baik mendorong perusahaan untuk 

menghadapi persaingan dan pengembangan di perekonomian perkreditan. 

Kinerja karyawan dibutuhkan untuk mendukung upaya perusahaan dalam 

mencapai tujuan maupun target  Hal tersebut tidak lepas dan berhubungan 

langsung dengan kinerja pada AO. Didukung dari wawancara dengan kepala 

cabang, ketidakmampuan pencapaian target ada beberapa sebab selain 

banyaknya BPR yang ada di wilayah Jawa Tegah sebagai kompetitor aktif serta 

dengan sistem perekonomian yang terkadang menurun. Oleh sebab itu tiap AO 

diberikan pelatihan yang berhubungan dengan selling skill, namun banyak AO 

yang dirasa belum maksimal karena masih belum dapat mencapai target 

pinjaman atau kredit dalam masa kinerja setahun.Perusahaan perlu untuk 

meningkatkan kinerja tenaga penjualan sehingga produk perusahaan dapat 

terjual dan target realisasi kredit terpenuhi. Dalam menentukan target tersebut 

perusahaan berdasarkan pertumbuhan laba perusahaan. Hal itu menunjukan 

bahwa perusahaan dalam menentukan target realisasi kredit pertahun melalui 

pertimbangan yang matang sehingga AO seharusnya mampu memenuhi target 

yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Uraian tugas yang terdapat pada BPR X untuk AO adalah melakukan 

perencanaan dalam memasarkan produk, melakukan kunjungan dari pelanggan, 

mengajukan aplikasi dari calon nasabah, memelihara dan menjalin hubungan 

dengan nasabah, serta membuat evaluasi hasil kerja. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian dari kinerja adalah 

kepemimpinan atau peranan dari atasan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Brahmasari (2008) menyatakan bahwa kepemimpinan mempunyai pengaruh 

yang positif bagi kinerja perusahaan. Senada dengan penelitian sebelumnya 

Wijayanti (2012) menyatakan bahwa kepemimpinan mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap kinerja. 

Penelusuran kembali dikaji untuk mencari penyebab permasalahan. 

Peneliti melakukan wawancara dengan HRD dan dipeoleh hasil sebagai berikut, 
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bahwa perusahaan selama ini sudah melaksanakan kebutuhan pelatihan berupa 

selling skill kepada AO di tahun 2016. Baik AO yang baru dan juga yang sudah 

senior terkait dengan kemampuannya dalam menjual suatu produk.Namun masih 

belum maksimal karena target per tahun tidak tercapai. Hal tersebut pernah 

ditanyakan langsung oleh HRD saat diadakan forum silaturahmi AO dan 

beberapa pendapat AO menyatakan bahwa butuh dorongan dari atasan 

langsung dalam bekerja serta beberapa masukan untuk meminimalisir kesalahan 

dalam pemberian kredit pada nasabah. 

Persoalan lain dibagian perkreditan adalah turn over. Berikut data turn 

over tahun 2016 di BPR X: 

 

Grafik.1 
Turn Over Tahun 2016 

 

Pada grafik tersebut dijelaskan bahwa di setiap wilayah BPR X memiliki 

intensitas turn over diatas 10 persen. Persentase turn over terbesar ada di 

wilayah pusat dan yang palingkecil ada di wilayah Klaten. Data  tersebut 

menunjukkan bahwa turnover cukup menjadi kendala dalam pengembangan 

SDM nya. Cascio (dalam Mulyadi, 2007) berpendapat bahwa turnover 

merupakan berhentinya hubungan kerja  secara permanen antara perusahaan 

dan karyawannya. Gillies (1989) menyatakan bahwa intensitas turn over 
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dikatakan tinggi bila lebih dari 10 %. Hasil dari persentase turn over sudah 

mencapai tingkat tinggi. Aspek negatif yang dirasakan adalah susahnya mencari 

pengganti karyawan yang keluar tersebut dari segi kualitas, tingginya biaya 

pergantian karyawan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, 

karyawan yang tinggal akan terganggu dan perginya rekan kerjanya yang 

berprestasi tersebut, dan juga reputasi perusahaan dimata masyarakat tidak 

baik. 

Turnover yang tinggi pada suatu bidang dalam organisasi, menunjukkan 

bahwa bidang tersebut perlu diperbaiki kondisi kerja atau cara pembinaannya. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi turnover dalam sebuah organisasi adalah 

kepemimpinan. Wirjana & Supardo (2006) menyatakan bahwa kepemimpinan 

merupakan segala hal yang dilakukan oleh pemimpin yang membuat tujuan 

organisasi tercapai dan kemudian membawa kesejahteraan bagi para 

anggotanya. Seorang pemimpin yang baik akan memfokuskan dirinya pada 

beberapa aspek, seperti “bagaimanakah dia”, “apa yang diketahuinya”, serta 

“apa yang dilakukannya”. Karyawan akan menunjukkan komitmennya kepada 

perusahaan jika mereka memperoleh kepuasan dari pimpinan/atasan. Turnover 

yang tinggi secara tidak langsung akan mempengaruhi produktivitas perusahaan, 

oleh karena itu perlu diadakan usaha guna menekan angka turnover.  Salah satu 

upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan kemampuan 

kepemimpinan.  

Exit permission yang dilakukan HRD (Human Resource Development) 

beberapa karyawan yang keluar bukan hanya ketidakcapaian target melainkan 

ada kekurangpuasan terhadap pekerjaannya terutama yang berhubungan 

dengan atasannya sebagai mentor, pendamping, dan pengambil keputusan. 

Halpern dan Lubarn (2003), menyatakan dalam sebuah hasil studi dari Gallup 

Organization yang didasarkan pada wawancara dengan satu juta pekerja dan 

delapan puluh ribu manajer menghasilkan kesimpulan bahwaorang 

meninggalkan manajer, bukan perusahaan. Jika terjadi masalah dengan 

banyaknya orang yang meninggalkan organisasi (turnover), lihatlah pertama kali 

pada para manajer. Manajer disini mengarah pada atasan atau pimpinannya. 

 Kemudian untuk memperkuat temuan tersebut peneliti menyebarkan 

Skala kepuasan karyawan terhadap 14 orang AO untuk mengetahui aspek apa 

yang mempengaruhi kinerja AO. Skala ini menggunakan teori dari Luthans 
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(2005), dimana terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan karyawan 

yaitu :pekerjaan itu sendiri, gaji/upah, kesempatan promosi, supervisor/atasan, 

rekan kerja, dan kondisi kerja. Hasil dari skala tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 

Hasil Skala Kepuasan Karyawan 

NO ASPEK PERSENTASE 

1 Pekerjaan Itu Sendiri 75 % 

2 Gaji/ Upah 70% 

3 Kesempatan Promosi 64% 

4 Supervisor/Atasan 54% 

5 Rekan Kerja 75% 

6 Kondisi Kerja 78 % 

 

Berdasarkan hasil skala kepuasan karyawan dapat dilihat bahwa aspek 

yang paling rendah berada pada supervisoratau atasan, dimana supervisor ini 

merupakan atasan yang bertugas memberikan pengarahan atau petunjuk 

terhadap suatu proses pengajaran (Luthans,2005). Hal ini dapat diartikan bahwa 

AO merasa kurang puas dengan fungsinya sebagai atasan atau supervisor.  

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Kepala Unit Bisnis 

(KUB) serta AO. KUB menyatakan bahwa dalam melaksanakan kinerjanya 

sebagai supervisor saat ini yang menjadi masukan adalah bagaimana atasan 

memberikan arahan serta ketegasan dalam pengambilan keputusan, serta 

mengkomunikasikan pemikiran  kepada anak buahnya. Dari AO menyatakan hal 

yang senada bahwa mereka merasa kurang adanya dukungan dari atasannya 

langsung dalam hal penyelesaian tugas, interaksi, serta kurangnya apresiasi atas 

kinerja yang dimiliki. Disimpulkan bahwa AO membutuhkan peran dari atasan 

terutama dalam perannya sebagai atasan dalam hal kompetensinya untuk 

mendukung, memberikan arahan, serta mengkomunikasikan hal yang terkait 

anak buahnya. 

KUB di sini mempunyai loyalitas dengan jabatan sebelumnya sehingga 

mereka mendapatkan promosi untuk menjadi KUB, namun kesiapan mereka 

menjadi atasan bagi para AO masih cenderung kurang. Data yang telah 

diperoleh sebelumnya bahwa KUB masih kesusahan dalam menjalankan 
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perannya sebagai pemimpin untuk anak buahnya. KUB yang di gunakan peneliti 

sebagai subjek penelitian ini belum pernah mendapatkan bekal pelatihan 

kepemimpinan, sehingga besar kemungkinan mereka kurang memiliki 

kemampuan untuk memimpin. 

Tugas Pokok dari KUB menurut Analisa Jabatan dari BPR X yang telah 

dibukukan adalah pertama, mengimplementasikan rencana dan aktivitas strategi 

dalam pengembangan serta pengelolaan pencapaian kredit. Kedua 

merencanakan, mengelola, dan mengembangkan AO . Ketiga adalah mengelola, 

mengembangkan, serta meningkatkan pangsa pasar kredit yang menjadi wilayah 

kerja masing-masing. KUB disini sebagai pemimpin para AO yang membutuhkan 

kemampuan dalam memimpin untuk pengembangan bawahannya. 

Proses promosi yang dilakukan oleh management, lebih kepada perform 

dari KUB yang dulunya adalah AO dengan masa jabatan yang sudah memenuhi 

yaitu 2 tahun dan perolehan pencapaian dengan grade tertentu yang telah di 

tetapkan oleh manajemen. Promosi tidak melalui tahap psikotes, lebih kepada 

penilaian result produktifitas seperti pencapaian kredit serta attitude yang dimiliki. 

Penilaian kinerja yang dilakukan 6 bulan sekali lebih mengarah pada produktifitas 

pencapaian kredit. Hal ini juga mendasari, bahwa kemampuan kepemimpinan 

yang dibutuhkan dalam pengelolaan anak buah belum sepenuhnya di dapat oleh 

Kepala Unit Bisnis. Selama ini mereka lebih banyak belajar secara mandiri 

dengan bertanya kepada atasan mengenai pengelolaan anak buah. 

Kemampuan dalam memimpin sangat di butuhkan dalam mendukung 

kinerja anak buah. Sukmawati (2017) mengungkapkan dala penelitiannya bahwa 

kemampuan dalam memimpin berpengaruh pada kinerja karyawan.Kemampuan 

dalam memimpin yang dimaksudkan adalah kemampuan yang dimiliki pemimpin 

dalam menggerakkan mengarahkan dan memberi petunjuk kepada orang-orang 

yang dipimpinnya sehingga pencapaian tujuan yang ditetapkan dapat tercapai 

dengan efektif dan efisien. 

Anoraga (2003) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan 

kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Keberhasilan seorang pemimpin 

tergantung kepada kemampuannya untuk mempengaruhi itu. Dengan kata lain 

kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak 

langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang tersebut agar 
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dengan penuh pengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti 

kehendak pemimpin. Seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang 

memiliki kemampuan tersebut. 

Kemampuan kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam mengelola 

bawahan, sehingga kemampuan kepemimpinan yang dimiliki oleh atasan perlu 

untuk ditingkatkan. Nitisemito (2002) menyatakan bahwa pelatihan sebagai suatu 

kegiatan dari perusahaan yang bermaksud untuk dapat memperbaiki dan 

mengembangkan sikap, tingkah laku, ketrampilan, dan pengetahuan dari para 

karyawan. Pendapat yang senada juga di katakana oleh Suwanto (2011) 

menyatakan bahwa pelatihan merupakan suatu usaha meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan seorang karyawan untuk menerapkan aktivitas 

kerja tertentu.  

 Berdasarkan data yang telah didapat baik melalui interview dan 

wawancara serta dokumentasi dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang 

terjadi adalah perlu peningkatan kemampuan kepemimpinan pada atasan, maka 

dari itu intervensi yang akan dilakukan adalah pelatihan kepemimpinan yang 

akan diberikan pada atasan dalam hal ini adalah Kepala Unit Bisnis. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui secara empirik efektivitas pelatihan kepemimpinan untuk 

meningkatkan kemampuan kepemimpinan Kepala Unit Bisnis di BPR X di 

Semarang. 

 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi 

dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu psikologi 

khususnya Psikologi Industri dan Organisasi bidang kepemimpinan. 

2. Manfaat Praktis: hasil pelatihan diharapkan dapat menjadikan referensi yang 

berkaitan dengan kemampuan kepemimpinan dalam perusahaan dan 

berdampak pada kinerja anak buahnya. 
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Tinjauan Pustaka 

Kemampuan Kepemimpinan 

Maxwell (2001) mengemukakan bahwa kemampuan memimpin 

seseorang menentukan tingkat keefektifan pribadi karyawan maupun organisasi 

yang dipimpinnya. Tead (dalam Kartono, 2002) mendefinisikan kepemimpinan 

sebagai suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang dalam bekerja sama 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Terry (2002) berpendapat bahwa 

kepemimpinan  merupakan suatu interaksi antara anggota di suatu kelompok. 

Kepemimpinan akan terjadi ketika anggota di suatu kelompok memodifikasi 

motivasi atau kompetensi anggota-anggota lain dalam kelompok tersebut 

Griffin (2004) mendefinisikan kepemimpinan adalah penggunaan 

pengaruh tanpa paksaan untuk membentuk tujuan-tujuan organisasi, serta 

memotivasiperilaku kearah tujuan tersebut dan membantu mendefinisikan kultur 

organisasi. Terry (2005) memberikan pengertian bahwa kepemimpinan sebagai 

kemampuan seseorang atau pemimpin untuk mempengaruhi perilaku orang lain 

menuruti keinginan – keinginannya dalam suatu keadaan tertentu.  

Adair (2007) menyebutkan, kepemimpinan adalah seni mempengaruhi 

sekelompok orang untuk mengikuti suatu alur kegiatan seperti mengendalikan, 

mengarahkan, serta mengeluarkan potensi terbaik dari orang tersebut. Thoha 

(2007) mengemukakan kepemimpinan sebagai usaha yang dilakukan oleh 

seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan 

orang yang dipimpinnya untuk mengikuti petunjuk dan cara kerjanya dengan 

lebih semangat untuk mencapai tujuan organisasi. Northhouse (2013) 

mengartikan kepemimpinan adalah proses dimana mempengaruhi sekelompok 

individu untuk tujuan bersama. 

 Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kemampuan kepemimpinan adalah kemampuan dalam mempengaruhi, 

mendorong, serta mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. 
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Aspek Kemampuan Kepemimpinan  

 Webber (dalam Mayasari, 2017) menyebutkan ada empat aspek 

kepemimpinan bagi seorang pemimpin yakni : 

1. Support 

Kemampuan pemimpin untuk mendorong anggota kelompoknya agar terlibat 

dalam organisasi. Pemimpin melakukan diskusi dengan anggota 

kelompoknya berkaitan dengan permasalahan, tingkat kesejahteraan hidup 

serta memastikan bahwa anggota kelompoknya mendapatkan perlakuan 

yang adil sesuai dengan haknya yang bertujuan untuk melindungi para 

karyawan dari rasa kecewa terhadap perusahaan. 

2. Interaction Facilitation 

Kemampuan pemimpin untuk mengelola hubungan yang dekat antar anggota 

kelompok. Pemimpin dapat berkomunikasi kepada anggota kelompoknya 

berkaitan dengan produktivitas yang telah dicapai. 

3. Goal Emphasis 

Kemampuan pemimpin untuk mendorong anggota kelompoknya agar dapat 

mencapai kinerja yang lebih optimal sehingga dapat mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan organisasi. Action plan yang telah disusun harus dapat 

direalisasikan secara konsisten dalam setiap pelakasanaan program kegiatan 

perusahaan. 

4. Work Facilitation 

Kemampuan pemimpin untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya 

manusia yang dimiliki berkaitan dengan pembagian jadwal, menjelaskan 

definisi pekerjaan dari setiap jabatan serta mampu mengkoordinir tugas dari 

anggota kelompoknya. Pemimpin harus mampu untuk mempertahankan 

produktivitas dari anggota kelompoknya agar tetap pada tujuan kelompok. 

Disisi lain, Adair (2007) menyebutkan beberapa aspek yang berhubungan 

dengan fungsi kepemimpinan yaitu : 

1. Merencanakan 

Dalam proses merencanakan meliputi pencarian informasi yang bisa 

diperoleh, mendefinisikan tugas, tujuan dan sasaran bersama, membuat 

perencanaan dalam kerangka pengambilan keputusan. 
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2. Memulai  

Memulai dengan briefing bersama dari tujuan dan rencana yang telah 

dibuat, menjelaskan mengenai tujuan tesebut, pengalokasian atau 

pendelegasian tugas kepada bawahan, serta penetapan standart target. 

3. Mengendalikan  

Pengendalian dari pemimpin untuk mempertahankan standar kinerja 

bersama, mempengaruhi rytme kerja, memastikan tindakan yang dilakukan 

sesuai sasaran, dan mendorong bawahan dalam bertindak untuk 

pengambilan suatu keputusan. 

4. Menyokong 

Menyatakan penerimaan atas kontribusi dan hasil kerjanya, menimbulkan 

semangat tim, serta menyelesaikan suatu suatu perbedaan pendapat. 

5. Menginformasikan 

Melakukan penjelasan suatu tugas dan rencana, memberikan informasi baru 

terhadap kelompok. 

6. Mengevaluasi  

Memeriksa hasil atau tindakan yang sudah dijalankan, mengevaluasi kinerja 

bersama,serta membantu bawahan dalam mengevaluasi kinerjanya sendiri. 

Schermerhorn (1997) menyatakan dalam bukunya bahwa aspek dalam 

tugas sebagai pemimpin dapat dilihat dari perilakunya dalam suatu organisasi, 

yaitu yang pertama perilaku yang berfokus pada penyelesaian pekerjaan dan 

yang kedua adalah perilaku yang memiliki keperdulian pada anggotanya. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi aspek yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah aspek yang diungkap oleh Webber yaitu : Support, 

Interaction Facilitation, Goal Emphasis, dan Work Facilitation. Aspek ini 

digunakan peneliti sebagai dasar untuk pelatihan. 

 

Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Kepemimpinan  

 Stoner (dalam Tambunan 2015) mengemukakan bahwa faktor – faktor 

yang mempengaruhi efektifitas pemimpin meliputi kepribadian, pengalaman 

masa lalu, karakteristik, harapan dan perilaku pemimpin, harapan dan perilaku 

bawahan, kebutuhan tugas, iklim dn kebijaksanaan organisasi, serta perilaku 

rekan. 
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Empat sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap kepemimpinan. Keith 

Davis (dalam Thoha, 2007) menyatakan empat faktor tersebut sebagai berikut : 

1.  Kecerdasan  

Bahwa pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang dipimpin. 

2.  Kedewasaan dan Keleluasaan Hubungan Sosial  

Kepemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai emosi yang stabil 

serta mempunyai perhatian yang luas terhadap aktivitas sosial. 

3.  Motivasi Diri dan Dorongan Berprestasi  

Para pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk 

berprestasi. 

4.  Sikap-Sikap Hubungan Kemanusiaan  

Seorang pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan 

para pengikutnya dan mampu berpihak kepadanya. 

 Faktor kepemimpinan yang lain juga dikemukakan oleh Rivai (2008), 

mengenai tiga faktor yang perlu diperhatikan dalam merealisasikan 

kepemimpinan yang efektif yaitu : 

1. Kekuatan diri pemimpin adalah kondisi diri seorang pemimpin yang 

mendukung dalam melaksanakan kepemimpinannya, seperti latar belakang 

pendidikan, pribadi, pengalaman dan nilai-nilai dalam pandangan hidup yang 

dihayati dan diamalkannya (dipedomani dalam berfikir, merasakan, bersikap 

dan berperilaku).  

2. Kekuatan anggota organisasi sebagai bawahan adalah kondisi diri anggota 

organisasi sebagai bawahan yang pada umumnya mendukung pelaksanaan 

kepemimpinan seorang pemimpin sebagai atasan, seperti pendidikan atau 

pengalaman, motivasi kerja atau berprestasi dan tanggung jawab dalam 

bekerja.  

3. Kekuatan situasi adalah situasi dalam interaksi antara pemimpin dengan 

anggota organisasi sebagai bawahan seperti suasana atau iklim kerja, 

suasana organisasi secara keseluruhan.  

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, Faktor dari Rivai (2008) dapat 

mempengaruhi kepemimpinan yaitu kekuatan diri pemimpin, kekuatan anggota 

organisasi sebagai bawahan, dan kekuatan situasi. 
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Pelatihan  

Schuler (1987) berpendapat bahwa pelatihan merupakan usaha untuk 

memperbaiki kinerja karyawan saat ini maupun yang akan datang melalui proses 

belajar untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan ataupun pengetahuan. 

Hardjana ( 2001) mengemukakan bahwa pelatihan adalah kegiatan yang 

dirancang untuk meningkatkan kinerja seseorang dalam tugas-tugasnya. 

Yuwono (2005) mengungkapkan pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk 

meningkatkan kinerja seseorang dalam tugas-tugasnya.  

Noe (2005) berpendapat bahwa pelatihan adalah upaya yang 

direncanakan oleh perusahaan untuk memfasilitasi karyawannya belajar 

kompetensi yang berhubungan dengan pekerjaannya. Tujuannya agar karyawan 

dapat memiliki keahlian dalam pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

berhubungan dengan pekerjaannya dan mengaplikasikannya pada kegiatan 

sehari-hari di dunia kerja. Kompetensi itu sangat penting untuk mencapai kinerja 

pekerjaan yang sukses.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan 

merupakan suatu proses untuk memperoleh ketrampilan secara sistematik yang 

membawa suatu perubahan nyata dalam ketrampilan, pengetahuan dan sikap 

untuk merangsang dorongan bertindak. 

 

Tahapan dalam Mendesain Pelatihan 

Noe (2005) mengungkapkan tujuh langkah dalam mendesain sebuah 

pelatihan, yaitu: 

1. Melakukan analisa kebutuhan 

Melakukan Training Needs Analysis (TNA) dengan menganalisa organisasi, 

orangnya (karyawan), dan tugas. 

2. Memastikan kesiapan peserta pelatihan (dalam hal ini karyawan) 

Memastikan karyawan memiliki motivasi dan keterampilan dasar untuk 

pembuatan isi materi pelatihan. 

3. Menciptakan lingkungan belajar 

Membuat lingkungan belajar yang sesuai dan nyaman, juga sesuai dengan 

kebutuhan di masa yang akan datang. 
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4. Memastikan transfer of training 

Memastikan bahwa peserta pelatihan dapat mengaplikasikan keterampilan 

yang didapat selama pelatihan di lingkungan kerjanya. 

5. Mengembangkan rencana evaluasi 

Melakukan perencanaan evaluasi kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas pelatihan yang dilakukan berdasarkan tujuan 

pelatihan. 

6. Memilih metode pembelajaran 

Memilih metode pembelajaran berdasarkan lingkungan dan sasaran 

pembelajaran. 

7. Memonitor dan mengevaluasi program 

Mengevaluasi jalannya program pelatihan untuk memperbaiki kegiatan agar 

peserta pelatihan memperoleh manfaat pembelajaran, perilaku, perubahan, 

dan tercapainya sasaran pembelajaran. 

 Berdasarkan tahapan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti 

menggunakan semua tahapan dalam mendesain suatu pelatihan. 

 

Metode Pelatihan 

Murdoko dan Hindiarto (2011) menjelaskan beberapa metode pelatihan 

atau training, yaitu : 

a. Ceramah/presentasi, yaitu metode yang lebih banyak menitik beratkan pada 

kemampuan trainer dalam menyampaikan teori-teori tertentu. 

b. Curahan pendapat/brain stroming, yaitu metode yang pada umumnya dipakai 

dalam sebuah pelatihan dengan pendekatan orang dewasa untuk 

merangsang supaya peserta pelatihan mempunyai kemauan untuk 

menyampaikan ide, pendapat atau gagasan sebanyak mungkin. 

c. Diskusi, yaitu metode yang digunakan untuk melakukan pembicaraan atau 

membahas sebuah persoalan.  

d. Permainan/ game suatau metode yang menggunakan permainan seperti role 

play, simulasi dan demonstrasi atau praktik sehingga peserta pelatihan lebih 

mudah untuk mencari pengertian dibalik materi pelatihan yang disampaikan 

oleh trainer. 

Yuwono (2005) menjelaskan bahwa beberapa metode pelatihan atau 

trainin adalah : 
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a. Metode presentasi 

Peserta pelatihan berperan sebagai penerima informasi yang pasif. 

b. Metode Hands-on 

Metode pelatihan yang menuntut peserta untuk terlibat aktif dalam pelatihan. 

c. Metode group building 

Metode membangun kelompok untuk meningkatkan efektivitas tim atau 

kelompok. 

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini menggunakan metode dari 

Murdoko & Hindiarto  yaitu: ceramah, curahan pendapat, diskusi, role play, dan 

permainan. 

 

Evaluasi Program Pelatihan 

Menurut Kirkpatrick (2007) terdapat empat level kriteria dalam 

mengevaluasi pelatihan, yaitu: 

1. Reaksi (Reaction) 

Berfokus pada kepuasan peserta selama mengikuti pelatihan. 

2. Pembelajaran (Learning) 

Berfokus pada kemahiran dalam pengetahuan, keterampilan, sikap dan 

perilaku yang diberikan selama pelatihan. 

3. Perilaku (Behavior) 

Berfokus pada implementasi hasil belajar selama pelatihan di pekerjaan saat 

ini. 

4. Hasil (Result) 

Berfokus pada hasil yang dicapai setelah mengikuti pelatihan seperti 

peningkatan kepuasan bawahan dan produktifitas penjualan. 

Murdoko dan Hindiarto (2011) menyatakan alternatif lain dalam 

melakukan evaluasi training, dapat digunakan kriteria sebagai berikut : 

1. Aspek Kognitif 

Evaluasi dengan kriteria ini digunakan untukmelihat sejauh mana peserta 

pelatihan menguasai prinsip, konsep, teknik, prosedur, atau proses yang 

terkait dengan pekerjaan mereka setelah pelatihan. 
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2. Aspek Skill 

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pelatihan efektif untuk 

membentuk atau meningkatkan penguasaan skill tertentu bagi peserta. 

3. Aspek Afeksi 

Evaluasi digunakan untuk mengukur sikap dan motivasi peserta selama 

mengikuti pelatihan 

4. Aspek Hasil 

Evaluasi terhadap aspek hasil dilakukan untuk melihat efektivitas pelatihan 

terhadap tercapainya target perusahaan. 

5. Aspek Finansial / Return on Investment (ROI) 

Aspek ini memperlihatkan apakah secara finansial pelatihan yang telah 

dilakukan mampu mendatangkan keuntungan finansial bagi perusahaan, 

Pada penelitian ini, peneliti melihat efektivitas pelatihan yang 

dikemukakan oleh Kirckpatrick (1996) yaitu level reaksi, level pembelajaran, level 

perilaku dan level result. Peneliti hanya melakukan evaluasi pada level reaksi, 

level pembelajaran, dan level perilaku karena keterbatasan waktu dalam 

melakukan penelitian. 

 

Pelatihan Kepemimpinan 

 Pelatihan merupakan pengembangan sikap, mental, perilaku, 

pengetahuan dan ketrampilan yang relevan dengan suatu pekerjaan serta 

berbasis pada kebutuhan. Dengan pelatihan kepemimpinan ini diharapkan 

atasan memiliki ketrampilan memimpin bawahan seperti support, interaction 

facilitation, goal emphasis, dan work facilitation. 

 Dalam penelitian Neck & Manz (1996) terhadap sejumlah karyawan 

sebuah maskapai penerbangan internasional komersial di Amerika terbukti 

bahwa strategi mental dalam pelatihan kepemimpinan mampu meningkatkan 

kepuasan bawahan.Huges dkk (2006) menyebutkan bahwa kemampuan 

kepemimpinan dapat ditingkatkan dengan melalui pendidikan, pelatihan dan 

pengalaman. 

Pendekatan di dalam pelatihan kepemimpinan ini menggunakan 

pendekatan experiential learning. Eksperiential learning ini merupakan proses 

pembelajaran yang bertumpu pada pengalaman yang diperoleh peserta dari 

serangkaian aktivitas yang dilakukan sebelumnya menurut Murdoko dan 
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Hindiarto (2011). Experiential learning merupakan metode yang sangat sesuai 

dengan prinsip belajar orang dewasa, dikarenakan pada dasarnya orang dewasa 

telah memiliki pengalaman yang banyak dalam kehidupannya. Dengan 

pengalamannya itu peserta difasilitasi untuk melakukan aktivitas tertentu dan 

menarik kesimpulan dari materi training yang diberikan.Adapun empat tahap 

Experiential learning yang harus dipenuhi, yaitu: 

1. Mengalami 

Dalam tahap ini, peserta difasilitasi untuk melakukan aktivitas tertentu. 

Tujuannya agar peserta mendapatkan pengalaman tertentu dari aktivitas 

yang dilakukannya. Setiap peserta akan mampu menemukan asosiasi antara 

pengalaman yang dimilikinya dengan aktivitas yang dilakukannya.  

2. Mengungkapkan 

Dalam tahap ini, peserta didorong untuk bersedia mengungkapkan 

pengalaman-pengalaman yang diperolehnya dari aktivitas tahap satu. Trainer 

harus mampu menciptakan suasana nyaman sehingga membuat para 

peserta termotivasi untuk mengungkapkan pengalamannya. 

3. Menyimpulkan 

Pada tahap ini, peserta difasilitasi untuk menarik suatu kesimpulan, dari 

sharing yang diungkapkannya maupun sharing dari peserta lainnya. Trainer 

perlu melakukan afirmasi kepada setiap peserta tentang kesimpulan apa 

yang telah diperolehnya. 

4. Menerapkan  

Pada tahap ini, peserta difasilitasi untuk menemukan contoh-contoh 

penerapan dari kesimpulan yang telah diperolehnya. Contoh-contoh tersebut 

harus dalam konteks bekerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Siklus Experiential Learning 

MENGALAMI 

MENERAPKAN MENGUNGKAPKAN 

MENYIMPULKAN 
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Efektivitas Pelatihan Kepemimpinan untuk Meningkatkan Kemampuan 

Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan kemampuan dalam mempengaruhi, 

mendorong, serta mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. 

Kepemimpinan menjadi penting dalam dunia organisasi karena terlaksananya 

seluruh kegiatan baik operasional maupun fungsional perusahaan yang 

dipengaruhi oleh andil besar para pemimpinnya. Schermerhorn (1997) 

menyatakan bahwa pemimpin perlu memiliki kepedulian pada bawahannya 

seperti bersikap hangat dan mendukung bawahannya, mengembangkan 

hubungan sosial, menghargai perasaan bawahannya, peduli dengan kebutuhan 

bawahannya, serta memberikan kepercayaan pada bawahannya. 

Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan menurut Rivai (2008) pertama 

kekuatan diri dari pemimpin dimana berhubungan dengan pola pikir, bagaimana 

harus bersikap serta berprilaku. Kedua berhubungan dengan kondisi dari 

bawahannya, dimana pemimpin diharapkan memberikan motivasi, pengarahan 

dalam pengalaman kerja, serta tanggung jawab untuk membimbing bawahan. 

Ketiga, pemimpin melakukan interaksi dalam mendukung suasana atau iklim 

kerja dengan bawahan. Faktor yang disebutkan membutuhkan pengetahuan, 

sikap serta kemampuan bagi pemimpin yang nantinya akan berpengaruh dalam 

pola kepemimpinannya dan fungsi sebagai pemimpin terutama untuk bawahan. 

Kepemimpinan memiliki beberapa aspek, seperti yang diungkap oleh 

Weeber (dalam Mayasari (2017) yaitu support, interaction facilitation, goal 

emphasis, dan work facilitation.Support lebih kepada pemberian dukungan pada 

bawahandalam bentuk dorongan agar mampu mengemban tujuan organisasi  

yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi,tingkat kesejahteraan serta 

memberikan perlakuan yang adil bagi bawahan yang bertujuan untuk melindungi 

bawahan dari rasa kecewa terhadap organisasi atau perusahaan. Hariri (2011) 

dalam penelitiannya menjelaskan bahwa bentuk dukungan berupa pemberian 

dorongan pada bawahan yaitu perhatian akan kesejahteraan 

bawahan,pengakuan akan status bawahan dan kinerjanya secara adil, serta 

mendorong dalam penyampaian ide dari bawahan beserta realisasinya 

merupakan perilaku kepemimpinan yang efektif dan hasilnya signifikan. 

Aspek interaction facilitation merupakan suatu pengelolaan hubungan 

yang dekat antara bawahan dengan atasan sebagai anggota kelompok. 
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Pemimpin melakukan komunikasi yang efektif kepada bawahan terutama 

berkaitan dengan kinerja bawahannya serta menimbulkan kedekatan. Robbins 

(2002) menjelaskan bahwa komunikasi dapat memelihara motivasi karyawan 

dengan pemberian penjelasan tentang apa yang harus dilakukan seberapa baik 

mereka mengerjakan tugasnya serta mengkomunikasikan mengenai kinerja 

karyawan dalam kendala yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan Mardianto 

(2013) bahwa komunikasi atasan dan bawahan mempengaruhi motivasi kinerja 

secara signifikan. 

Pada aspek goal emphasis merupakan dorongan dalam pencapaian 

target kinerja yang lebih optimal, dimana terdapat action plan yang telah disusun 

agar dapat direalisasikan secara konsisten dalam pelaksanaan program 

kegiatan. Sasongko (2008) berpendapat bahwa bila pemimpin mampu 

menerapkan kepemimpinan yang tepat maka karyawan akan merasakan puas 

yang pada akhirnya memperbaiki kinerjanya. Kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap kinerja, hal ini dapat terjadi karena seorang pemimpin memberikan 

dorongan pada bawahan yang berdampak pada kinerja positif dan produktif 

terutama dalam pencapaian target kinerja. Senada dengan penelitian 

Suprapta,dkk (2015) bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan.Aspek yang terakhir adalah work facilitation yang artinya kemampuan 

pemimpin dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya manusia yang 

dimiliki. Pemimpin harus mampu untuk mempertahankan produktifitasnya dan 

tetap pada tujuan bersama dalam kelompok. 

Seorang pemimpin yang efektif perlu memperhatikan aspek-aspek yang 

telah dijelaskan di atas.Aspek dari kepemimpinan yang telah dijelaskan 

sebelumnya dapat dipelajari dan diterapkan.Untuk mempelajari aspek dari 

kepemimpinan tersebut dibutuhkan pengetahuan dan pembelajaran aspek 

tersebut.Kemampuan dalam hal pengetahuan, dibutuhkan untuk memahami 

lebih dalam ilmu yang ada.Segala informasi yang masuk dalam diri manusia 

akan diproses dalam kognisi manusia sebelum akhirnya dijadikan pandangan, 

sikap atau perilaku. Pendekatan kognitif menurut Suharnan (2005) memberikan 

penekanan pada pikiran seseorang, bagaimana seseorang mendapatkan 

informasi, bagaimana informasi itu direpresentasikan dan ditransformasikan 

sebagai pengetahuan, bagaimana pengetahuan disimpan dalam ingatan dan 
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dimunculkan kembali, bagaimana pengetahuan digunakan untuk mengarahkan 

sikap-sikap dan perilaku-perilakunya.  

Pada level perilaku, aspek yang dipelajari sebelumnya lewat pengetahuan 

dapat di aplikasikan.Perilaku yang muncul dari aspek yang ada ialah dimana 

sebelumnya belum ada bisa dijelaskan misalkan dengan aspek support yang 

berupa dorongan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami bawahan 

ada perilaku yang muncul melalui kemampuan dari kepemimpinan untuk 

memberikan dorongan berupa arahan dalam menyelesaikan permasalahan yang 

sebelumnya bisa jadi belum dilakukan. Begitu juga dengan aspek-aspek yang 

lain. 

Pada peningkatan kemampuan kepemimpinan dibutuhkan pengetahuan 

dan keterampilan seperti yang telah dibahas sebelumnya untuk level 

pengetahuan dan perilaku. Murdoko & Hindiarto (2011) menjelaskan bahwa 

pengembangan sikap, mental, perilaku, pengetahuan, dan ketrampilan yang 

relevan dengan suatu pekerjaan serta berbasis pada kebutuhan merupakan 

fokus dari pelatihan. Pelatihan merupakan suatu proses dimana orang-orang 

mencapai kemampuan tertentu untuk tujuan organisasi. Rosidah (2003) 

menyatakan bahwa pelatihan merupakan proses pendidikan jangka pendek 

dengan menggunakan prosedur sistematis pengubahan perilaku karyawan guna 

meningatkan tujuan organisasi.  

Rivai (2008) menjelaskan bahwa efektivitas pelatihan dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu materi dari pelatihan, metode pelatihan, pelatih, 

peserta pelatihan, sarana pelatihan dan evaluasi pelatihan.Jika hal tersebut telah 

terpenuhi dan hasilnya memuaskan dapat diindikasikan bahwa pelatihan tersebut 

efektif.Pangabean (2004) menyatakan bahwa fungsi dari pelatihan bagi 

karyawan salah satunya adalah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan 

dalam pekerjaan. 

Program pelatihan kepemimpinan adalah suatu usaha untuk memperbaiki 

dan meningkatkan perilaku para pemimpin dalam menghadapi dan 

mengembangkan bawahan dalam berorganisasi.Pelatihan kepemimpinan 

diharapkan mampu meningkatkan ketrampilan dan kemampuan para pemimpin 

dalam mendorong, mempengauhi, dan mengarahkan bawahan, sehingga 

berdampak positif dalam meningkatkan kemampuan kepemimpinan. 
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Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pelatihan 

kepemimpinan efektif untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan. 

Kemampuan kepemimpinan akan meningkat setelah dilakukan pelatihan 

kepemimpinan terhadap Kepala Unit Bisnis (KUB) dibandingkan dengan sebelum 

dilakukan pelatihan. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan design eksperimen, yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan melakukan manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui 

akibat manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati, berupa situasi atau 

tindakan tertentu yang diberikan kepada individu atau kelompok dan setelah 

dilihat pengaruhnya (Myres, 2002). Desain eksperimen yang digunakan adalah 

quasi experiment one group pre tes-post tes design. Desain ini merupakan 

desain eksperimen yang hanya menggunakan satu kelompok subjek (kasus 

tunggal) dan melakukan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan pada 

subjek. Perbedaan kedua hasil pengukuran tersebut dianggap sebagai efek 

perlakuan. 

One Group Pre-test Post-test  

O1 X O2 

Gambar.2 Desain Penelitian 

Keterangan : 

O1 : Pengukuran (pretest) 

X : Perlakuan (Intervensi + follow up) 

O2 : Pengukuran (posttest) 

 

Identifikasi Variabel Penelitian  

1. Variabel Tergantung : Kemampuan Kepemimpinan 

2. Variabel Bebas  : Pelatihan Kepemimpinan  

 

 

 


