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dialami bawahan serta pencapaian target yang harus didapat. Ini untuk semua 

subjek. 

 Follow up ketiga tidak hanya ditanyakan kepada subjek melainkan 

kepada bawahan dan bagian HRD serta atasan secara interview bahwa didapat 

informasi jika kepala unit bisnis membuat action plan dengan melakukan 

evaluasi. Dapat diketahui karena Subjek melaporkan tugas yang ia kerjakan 

kepada atasannya . Selain itu atasan juga menanyakan langsung ke bawahan 

dari subjek bahwa terjadi perubahan akan proses kerja subjek walaupun masih 

baru dan tidak continues. Subjek juga merasa mulai terbiasa dengan kinerjanya 

menggunakan aspek yang diberikan saat pelatihan. 

Penelitian ini tidak lepas dari kelemahan yang ada yaitu follow up yang 

diberikan hendaknya tidak hanya melakukan interview subjek dan fgd perlu 

melakukan penambahan metode dengan pengamatan langsung mengenai 

kinerja subjek. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan, maka Pelatihan 

Kepemimpinanefektif meningkatkan kemampuan kepemimpinanKepala Unit 

Bisnis BPR X di Semarang. Hipotesis diterima hasil analisis data menunjukkan 

bahwa ada perbedaan kemampuan kepemimpinan yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah Pelatihan Kepemimpinan.Kemampuan kepemimpinan 

meningkat sesudah diberikan Pelatihan Kepemimpinan. Aspek yang mengalami 

perubahan paling banyak adalah aspek interaction facilitation, sedangkan aspek 

yang perubahannya paling sedikit adalah work facilitation. 

 

Saran 

1. Bagi Perusahaan 

a. Pihak perusahaan dapat menyusun program pelatihan 

kepemimpinankembali terutama dalam aspek work facilitation, dimana 

pada penelitian ini memiliki persentase perubahan paling rendah dan 

dilakukan evaluasi berkala. 

b. Pemberian penugasan dalam aspek work facilitation dan memberikan 

mentoring mengenai jalannya pekerjan dengan aspek tersebut. 
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c. Bagi aspek yang memiliki persentase tinggi yaitu interaction facilitation 

diharapkan dapat dilakukan maintenance agar kemampuan yang dimiliki 

akan lebih terjaga, serta aspek yang lainnya 

d. Memberikan fasilitas dalam tugas AO sebagai pendukung untuk 

meningkatkan kemampuan kempemimpinan dalam pencapaian target 

bersama 

2. Bagi Subjek Penelitian 

a. Bagi subjek penelitian , diberikan pemahaman mengenai kemampuan 

yang kurang dalam aspek mana, sehingga ia lebih memahami dan 

berusaha untuk melakukan peningkatan di aspek tersebut. 

b. Bagi aspek yang nilainya tinggi, dapat dilakukan maintenance pada 

subjek dengan menjadikan role model untuk yang lainnya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Pengukuran penelitian pada tahapperilaku sebaiknya mengkombinasikan 

menggunakan metode observasi dan metode penggunaan skala dalam 

pngukuran perilaku 

b. Penelitian hendaknya dilakukan dengan kelompok kontrol agar hasil 

penelitian lebih akurat. 

c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan evaluasi pelatihan 

hingga level result. 

  


