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Pendahuluan 

 Dewasa ini lingkungan bisnis tumbuh dan berkembang dengan sangat 

dinamis, sehingga memerlukan adanya sistem manajemen yang efektif dan 

efisien.Hal ini berarti dapat dengan mudah berubah dan menyesuaikan diri serta 

dapat mengakomodasikan setiap perubahan baik yang sedang dan telah terjadi 

dengan cepat, tepat dan terarah serta biaya yang murah.  Bertambahnya pelaku 

usaha yang tidak seimbang dengan perluasan pasar  mengakibatkan tingginya 

tingkat kompetisi, keadaan ini memaksa banyak perusahaan harus melakukan 

upaya perubahan, perampingan dan lainnya sebagai upaya penghematan 

keuangan untuk dapat mempertahankan kelangsungan (survive) dan 

pertumbuhan (growth) melalui kinerja yang efektif dan efisien.  

Kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan bukan hanya ditentukan 

dari keberhasilan dalam mengelola keuangan semata, tetapi juga ditentukan dari 

keberhasilan mengelola sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya 

manusia yang dimaksudkan adalah bahwa perusahaan harus mampu untuk 

menyatukan persepsi karyawan dan pimpinan perusahaan dalam rangka 

mencapai tujuan perusahaan melalui pembentukan mental bekerja yang baik 

dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya, memberikan 

motivasi kerja, bimbingan, pengarahan dan koordinasi yang baik dalam bekerja 

dari pemimpin kepada anggotanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Wicaksono 

(2008) bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi 

menjadi modal yang sangat berharga bagi perusahaan untuk memenangkan 

persaingan atau sebagai alat untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi dan 

tujuan organisasi.  

 Dalam kenyataannya para pemimpin juga memainkan peranan penting 

dalam membantu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan mereka 

dengan cara memengaruhi moral, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan 

terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Salah satu faktor penting menjadi 

pemimpin yang efektif terletak pada kemampuan dan keterampilan 

kepemimpinannya, walau sadari bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan 

yang terbaik yang berlaku universal untuk segala situasi atau lingkungan, maka 

pendekatan situasional dan kontingensi dalam  memilih model kepemimpinan 

yang efektif menjadi alternatif jawaban terbaik (Handoko, 1996). Namun 

demikian hal ini penting karena manajer mempunyai fungsi sebagai pemegang 
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kunci hubungan jenjang direksi dengan kelompok besar karyawan yang 

mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk melakukan pekerjaan perusahaan 

yang sesungguhnya (Beetle & New strom, 2006). 

Pengembangan sumber daya manusia sendiri mempunyai tiga komponen 

mendasar yaitu individual development (pengembangan pribadi), career 

development (pengembangan karir atau profesi), dan organizational development 

(pengembangan perusahaan). Ketiga komponen tersebut mempunyai fokus yang 

sama yaitu perbaikan kinerja individu (Pramudyo, 2006). Tujuan yang hendak 

dicapai dalam pengembangan sumber daya manusia yaitu pertumbuhan kinerja 

baik pada  perusahaan  secara  keseluruhan  maupun  pada  diri  masing-masing 

individu. 

 Katz (dikutip Yukl, 2005) mengemukakan bahwa ada tiga macam 

kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer yaitu technical skill 

(keterampilan teknis), human relation skill dan conceptual skill (keterampilan 

lunak). Tidak semua skills dibutuhkan dalam proporsi yang sama untuk berbagai 

taraf dalam memimpin, tetapi ada penekanan-penekanan tertentu dan prioritas 

skills pada tingkatan manajemen adalah berbeda (Yukl, 2005). 

Budiono (2007) mengungkapkan bahwa conceptual skill dibutuhkan 

manajer untuk membuat perencanaan dan strategi yang menjadi landasan utama 

seorang manajer dalam melakukan unjuk kinerja, pengambilan keputusan, 

berkomunikasi dengan baik, memotivasi dan memimpin pekerjaan beserta orang-

orangnya. Dengan demikian manajer mampu mentransformasi suatu persaingan 

menjadi semangat perubahan perusahaan untuk menjadi lebih baik dan berdaya 

saing. Kepemimpinan yang efektif  bisa membantu organisasi untuk bisa bertahan 

dalam situasi ketidakpastian di masa mendatang (Koh et al., dalam Desianty, 

2005).  

Dubrin (2002) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan salah satu 

ketrampilan yang semestinya dimiliki dengan baik oleh pemimpin karena 

meningkatkan kemampuan seseorang dalam memengaruhi, menggerakkan, 

menuntun dan menjaga aktivitas orang untuk dapat mencapai tujuan organisasi. 

Hal ini diperkuat oleh Mulyasa (dikutip Sudarwan, 2002) yang mengemukakan 

bahwa kegagalan dan keberhasilan suatu organisasi banyak ditentukan oleh 

kualitas kepemimpinan yang dimiliki pemimpin, karena pemimpin merupakan 
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pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju 

tujuan yang akan dicapai.   

Para peneliti telah mengelompokkan beragam kepemimpinan tersebut ke 

dalam beberapa kelompok berdasarkan sifat maupun ciri umumnya. Diantaranya 

jenis kepemimpinan transaksional dan transformasional. Kedua jenis 

kepemimpinan ini pertama kali diungkapkan oleh Burn pada tahun 1978, 

kemudian dikembangkan oleh Bass pada tahun 1985 yang membawanya dalam 

konteks organisasional (Berry dan Houston,1993). Kepemimpinan Transaksional 

dan Transformasional sering disebutkan secara berdampingan satu dengan yang 

lainnya ini karena pada dasarnya keduanya memilki perspektif yang sama dalam 

hal seorang pemimpin harus memberikan “sesuatu” agar anggota bergerak 

menuju tujuan organisasi, yang membedakan keduanya adalah apa “sesuatu” 

yang diberikan tersebut. Gaya kepemimpinan transformasional menekankan 

karakteristik pemimpin untuk menjadi model bagi anak buahnya; buah pikiran 

dan kreativitasnya menjadi sumber inspirasi, mampu memotivasi dan ia mampu 

menjadi mentor bagi bawahannya sehingga mendorong anak buah mencapai visi 

dan misi organisasi dengan sepenuh tenaga. 

 BPR “X”, merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki visi dan misi 

untuk terus berkembang sehat dan mencapai kemakmuran serta menjadi mitra 

kerja terpercaya bagi pelaku usaha untuk mencapai kesuksesan bersama. Saat 

ini BPR “X” memiliki 25 manajer cabang atau kas yang tersebar solo raya dan 

dalam waktu dekat perusahaan ingin menambah cabang-cabang baru sebagai 

upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada customer dan memperluas 

jaringan kerja. Dengan demikian perusahaan bekerja keras untuk 

mempersiapkan segala potensi yang dimiliki, salah satunya adalah potensi 

sumber daya manusia. 

Harapan perusahaan tersebut masih belum sesuai dengan situasi 

lapangan yang sebenarnya. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya kinerja 

manajer, sehingga target pemberian pinjaman atau kredit dan pengumpulan dana 

atau tabungan kepada dan dari nasabah yang telah ditentukan perusahaan tidak 

dapat tercapai. Pencapaian target dari 25 manajer cabang bila di rata-rata 

mengalami penurunan, data yang peneliti peroleh mengenai rata-rata 

pencapaian target selama tiga bulan menunjukkan hasil sebagai berikut: 
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BULAN 
 

Pemberian Pinjaman 
(KREDIT) 

Pengumpulan Dana 
(TABUNGAN) 

Januari 43,10% 67,30% 

Februari 41,32% 64,10% 

Maret 31,97% 60,73% 

 

Tabel 1. Hasil Pencapaian Target Per 3 Bulan Tahun 2017  
Sumber: Divisi Administrasi Umum, Surakarta 2017 
 

Data prosentase pencapaian selama tiga bulan di atas semakin menurun 

dan mengindikasikan masih rendahnya target yang dicapai manajer cabang 

untuk memenuhi tuntutan perusahaan yaitu pencapaian penuh sebesar 100%. 

Selain itu, data Jumlah pengaduan atau keluhan karyawan ke bagian 

personalia pusat juga menunjukkan adanya peningkatan, Hal ini dapat dilihat dari 

data berikut ini: 

BULAN 
 

Karyawan Pusat 
(Area Solo) 

Karyawan Cabang/ Kas 
(Area Solo Raya) 

Januari 5 22 

Februari 8 28 

Maret 13 33 

April 10 30 

Mei 10 27 

Juni 12 35 

 

Tabel 2. Pengaduan atau Keluhan Karyawan Per 6 Bulan Tahun 2017  
Sumber: Divisi Administrasi Umum, Surakarta 2017 

 

 Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti menunjukkan masih adanya 

ketidakdisiplinan karyawan, seperti terlambat masuk kerja, istirahat sebelum jam 

yang ditentukan, berkumpul disuatu tempat dan mengobrol disaat jam kerja, tidak 

berseragam dan masih adanya karyawan yang ijin untuk tidak masuk kerja 

secara tiba-tiba.   

 Peneliti menggali lebih dalam permasalahan yang ada di BPR “X” dengan 

melakukan penyebaran Angket Diagnosa Organisasi (ADO) Weisbord’s Six Box 

Models. Menggunakan ADO karena peneliti anggap  ADO merupakan alat 

diagnosa yang cocok digunakan di BPR “X”, selain sederhana, mudah dipahami 

dan diterima oleh segala kalangan karyawan yang disibukkan oleh pekerjaan, 

ADO dapat mengungkap banyak aspek yang terdeteksi dalam suatu organisasi 

atau perusahaan. Angket Diagnosa Organisasi adalah angket yang berisikan 
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item-item yang berkaitan dengan aspek organisasi, karyawan dan sistem. Hasil 

penyebaran angket diagnosa organisasi pada bulan april 2017 sebagai berikut:  

 

KATEGORI BOBOT NILAI NILAI RATA-RATA 

Karakteristik Dominan 260 2,6 

Pola Kepemimpinan 215 2,15 

Tata Kelola Karyawan 235 2,35 

Kerekatan Hubungan 275 2,75 

Penekanan Strategis 265 2,65 

Kriteria Keberhasilan 290 2,9 

 

Tabel 3. Hasil Angket Diagnosa Organisasi Weishbord’s  
Sumber: Data Angket Weishbord’s yang telah diolah, Surakarta 2017 

 

Pada hasil diatas terlihat bahwa yang terendah berada pada kategori pola 

kepemimpinan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan yang berjalan saat 

ini dirasa belum tepat oleh karyawan. Karyawan merasa belum memiliki figur 

pemimpin yang ideal seperti layaknya figur “orang tua” yang bersifat 

membimbing, memberi pengajaran dan memfasilitasi dan dapat bertukar pikiran 

serta mendiskusikan permasalahan yang terjadi. 

 Hasil wawancara dengan kepala personalia pusat, kurangnya 

kemampuan kepemimpinan berpengaruh besar terhadap efektivitas manajer. 

Kepemimpinan yang lemah membuat manajer tidak bisa menjalankan peran 

yang diharapkan perusahaan yaitu sebagai pengarah, pendorong dan penguat 

bagi bawahannya. Hal ini terlihat jelas ketika bawahan mengalami kesulitan dan 

masalah dalam bekerja, banyak yang datang dan menceritakan masalahnya 

pada bagian personalia dibandingkan pada manajer mereka masing- masing. 

Kepekaan yang lemah dari manajer menyebabkan rasa takut, kurang percaya diri 

dan kebingungan bawahan ketika menghadapi masalah-masalah di lapangan, 

sebab mereka merasa tidak diperhatikan, bekerja sendiri dan seolah-olah tidak 

mempunyai pemimpin. 

          Menurut direktur umum manajer juga mengabaikan dan kurang membantu 

bawahan dalam perkembangan karir dan kehidupan sosial mereka, hal ini 

disebabkan kurang adanya kedekatan personal atau keakraban antara manajer 
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dan bawahan. Selama ini hubungan yang terbangun hanya sebatas hubungan 

kerja semata, hubungan kerja yang demikian menimbulkan persepsi yang kurang 

baik terhadap manajer oleh bawahannya, bawahan memandang manajer hanya 

bekerja untuk kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan tim, bawahan 

ditekan untuk memenuhi target, bahkan melampaui. Hubungan yang seperti ini 

juga membuat manajer kurang bahkan tidak mengenal potensi-potensi yang 

dimiliki oleh para bawahannya dan menyebabkan manajer kesulitan untuk 

mengetahui kemampuan dan kekurangan bawahan agar dapat dikembangkan 

sehingga bisa berkontribusi secara maksimal pada perusahaan. 

Kekurangakraban antara manajer dan bawahan menyebabkan proses kaderisasi 

atau regenerasi leader-leader baru tidak berjalan. Hal ini berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dalam memperluas jaringan 

usaha, karena tidak memadainya jumlah dari leader untuk ditempatkan di 

cabang-cabang perusahaan.  

Menurut direktur operasional perusahaan diperoleh informasi juga bahwa 

kemampuan memimpin para manajer di masing-masing cabang perusahaan 

dirasakan kurang memadai. Hal ini terlihat dari kurangnya sikap tegas dari 

manajer dan terlalu banyaknya toleransi yang diberikan, keadaan ini nampak dari 

banyaknya keinginan bawahan yang mengajukan surat permohonan izin libur 

dan ketidakhadiran bawahan secara tiba-tiba dengan berbagai alasan. Situasi ini 

mempresentasikan fungsi manajer sebagai pemimpin yang seharusnya mampu 

memengaruhi, mengarahkan dan memotivasi bawahan untuk bekerja menjadi 

tidak nampak. Kejadian ini membuat bawahan beranggapan bahwa mereka 

memiliki manajer yang pasif, kurang tegas dan tidak mampu menjadi teladan. 

sehingga para bawahan kurang menaruh rasa segan dan hormat, bahkan 

beberapa bawahan cenderung mengabaikannya. 

Bawahan yang bertugas di cabang mengatakan ketika menghadapi 

permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam pekerjaan, manajer 

dirasa kurang melibatkan bawahan untuk mencari solusinya. Manajer juga 

kurang mengembangkan potensi bawahan dengan memberi tantangan dan 

pertanyaan-pertanyaan agar bawahan berolah pikir mencari solusi atas 

permasalahan yang dihadapi sehingga menghasilkan cara-cara baru dalam 

melakukan pekerjaannya. Sikap manajer yang cenderung otoriter dan 

memandang  dirinya saja yang mampu dengan berusaha mencari penyelesaian 
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sendiri tanpa melibatkan bawahan dalam menyelesaikan permasalahan 

pekerjaan menyebabkan tidak berkembangnya pengetahuan dan wawasan para 

bawahan. 

Adanya permasalahan ini apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa ada solusi 

yang tepat, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mencapai visi 

dan target dimasa mendatang. Adanya penurunan pencapaian target dan 

meningkatnya jumlah keluhan menunjukkan adanya penurunan kinerja 

karyawan. Selain itu, Anastasia (2012) juga menambahkan bahwa penurunan 

kinerja ditandai dengan adanya penurunan target dan besarnya jumlah keluhan. 

Sedangkan Rachmad (2015) mengungkapkan gejala penurunan kualitas SDM 

dapat dilihat dari sikap terhadap pekerjaannya, seperti penyelesaian tugas yang 

sering terlambat, kurangnya tanggung jawab atas pekerjaan, hasil kerja yang 

diperoleh tidak maksimal yang disebabkan tidak terpenuhinya hasil kerja sesuai 

target yang diharapkan. 

 Mengingat fungsi kepemimpinan bagi peran manajer yang begitu penting, 

maka upaya perbaikanpun terus dilakukan. Bentuk usaha yang dipilih selanjutnya 

adalah dengan mengadakan pelatihan. Davies (2013) menyatakan bahwa 

pelatihan dapat dilakukan bila di dalam organisasi timbul gejala-gejala seperti 

banyaknya keluhan yang muncul, hasil kerja yang rendah, tingkat kedisiplinan 

yang rendah, overtime yang berlebihan, turn over karyawan yang tinggi, 

frekuensi kecelakaan kerja yang tinggi, komunikasi secara umum yang buruk, 

peran individu yang tidak jelas serta kepemimpinan yang tidak memadai.  

 Pelatihan merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan produktivitas 

dan mempertahankan organisasi untuk mampu bersaing dipasaran. Hasil 

penelitian Towler dan Dipboye (2001) menerangkan bahwa setelah mengikuti 

pelatihan pengembangan diri, peserta pelatihan akan mampu meningkatkan 

harga diri dan kepercayaan dirinya, peserta akan lebih kooperatif terhadap rekan 

kerjanya serta mampu meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dan 

semangat kerjanya. Dengan demikian, kinerja peserta pelatihan menjadi lebih 

baik. 

Dalam penelitian Zohar (2002) mengenai modifikasi perilaku yang 

didalamnya terdapat komponen antiseden, perilaku dan konsekuensi  sangat 

mengandalkan pelatihan untuk mengubah perilaku individu lain. Upaya lain untuk 

mengubah keadaan aman dan stagnasi yang menyebabkan menurunnya 
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produktivitas perusahaan dapat dilakukan melalui pembelajaran materi 

kepemimpinan transformasional karena materi ini memberikan bukti empiris 

bahwa perilaku kepemimpinan transformasional dapat menghasilkan perubahan, 

dan pelatihan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan 

kepemimpinan. (Frese, Beimel, & Schoenbom, 2013) 

 Hasil penelitian studi jangka panjang Mullen dan Kelloway (2009) yang 

dilakukan disebuah perusahaan alat kesehatan dengan subjek para manajer 

menyatakan bahwa pelatihan kepemimpinan transformasional memberikan hasil 

yang signifikan terhadap para manajer dan bawahannya. Setelah mengikuti 

pelatihan para manajer menjadi mengerti akibat dari posisi nyamannya dan 

mempunyai keinginan untuk berubah serta muncul konsep diri yang baru, selain 

itu para bawahan manajer merasakan perubahan suasana kerja yang lebih baik, 

tingkat partisipasi manajer yang meningkat, pengertian dan kerelaan manajer 

yang nampak, kerjasama yang baik dan juga menurunnya tingkat kerugian akibat 

tindakan-tindakan bawahan.    

 Penelitian Barling et al (1996) dengan metode eksperimen lapangan, 

menemukan bahwa kombinasi pelatihan kepemimpinan transformasional dan 

evaluasi diri sangat efektif dalam meningkatkan komitmen pekerja dan 

menaikkan kinerja finansial bisnis unit dalam sebuah perusahaan. Pelatihan 

kepemimpinan transformasional juga diterapkan dalam studi eksperimen jangka 

panjang secara random dengan kelompok kontrol terhadap kepala militer dan 

hasilnya, kelompok eksperimen yang mendapat pelatihan kepemimpinan 

transformasional mendapat nilai positif dalam mengembangkan potensi 

bawahannya dibandingkan kelompok yang tidak mendapatkan pelatihan (Eden, 

Avolio, & Shamir, 2002). 

Kepemimpinan transformasional digambarkan sebagai bentuk 

kepemimpinan yang mampu meningkatkan komitmen staf, mengkomunikasikan 

suatu visi dan implementasinya, mengembangkan fokus yang berorientasi pada 

anggota serta saling menaikan motivasi, moralitas dan motivasi yang lebih tinggi 

antara pemimpin dan pengikutnya (Burns 1998). Kepemimpinan transformasional 

juga sering diartikan sebagai sebuah proses kepemimpinan dimana para 

pemimpin menciptakan kesuksesan pada bawahannya dengan menampilkan 

lima perilaku yaitu visioner, menginspirasi, merangsang bawahan, melatih 

bawahan, membangun tim secara signifikan (Boehenke, 1999) 
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Pelatihan dipilih sebagai model intervensi pada penelitian ini karena 

pelatihan merupakan metode pembelajaran untuk orang dewasa, pelatihan yang 

dipilih sesuai dengan permasalahan yang terjadi di perusahaan. Dipilih pelatihan 

transformational leadership, dikarenakan gaya kepemimpinan ini lebih mendekati 

permasalahan kepemimpinan yang ada di PT. BPR “X” Surakarta, yaitu 

ketidakmampuan atasan menjalankan peran sebagai pemimpin dalam artian 

lebih pada bagaimana menjadi patron atau contoh dan menjalin hubungan antara 

atasan dan bawahan yang baik, seperti menghargai bawahan dan bagaimana 

menjadi pimpinan yang dihargai dan dihormati bawahan. Dengan demikian 

bawahan dapat lebih produktif bekerja, lebih kreatif dan inovatif serta dapat 

muncul leader-leader baru dari bawah.  

Pelatihan kepemimpinan transformasional memiliki kelebihan, yaitu 

merupakan konsep kepemimpinan yang terbaik dalam menguraikan karakteristik 

pemimpin (Sarros dan Butchatsky, 2012). Konsep kepemimpinan 

transformasional ini mengintegrasikan ide-ide yang dikembangkan oleh 

pendekatan-pendekatan watak (trait), gaya (style), dan kontigensi, serta 

menggabungkan dan menyempurnakan konsep-konsep terdahulu yang telah 

ada. Selain itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang paling 

tinggi dari kebutuhan dasar Maslow, transformasional lebih pada pemenuhan 

kebutuhan akan harga diri dan sosial. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa    

kemampuan kepemimpinan transformasional yang dimiliki atasan belum optimal, 

sehingga hubungan antara atasan dan bawahan menjadi kurang harmonis, 

motivasi karyawan rendah dan produktivitas menurun. Dalam upaya 

meningkatkan kemampuan kepemimpinan transformasional atasan perlu 

diadakan pelatihan yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut yaitu 

diadakan program pelatihan transformational leadership. Pertanyaan yang 

hendak diajukan dalam penelitian ini adalah ”Apakah pelatihan transformational 

leadership dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan transformasional 

pada atasan di BPR “X” Surakarta?” 

 

 

 

 



24 

Tujuan Penelitian 

         Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh 

pelatihan transformational leadership terhadap kemampuan kepemimpinan 

transformasional pada atasan di BPR “X” Surakarta. 

 

Manfaat Penelitian 

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis: hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya 

pengetahuan dan pemahaman bidang Psikologi Industri dan Organisasi 

yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, khususnya 

pelatihan transformational leadership. 

2. Manfaat Praktis: hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi dan referensi bagi perusahaan, khususnya bagian sumber daya 

manusia (SDM), mengenai cara meningkatkan kemampuan kepemimpinan 

transformasional karyawan. 

 

Kemampuan Kepemimpinan Transformasional 

Kemampuan merupakan kapasitas seseorang individu untuk melakukan 

beragam tugas dalam suatu pekerjaan, lebih lanjut Robbin (2007) menyatakan 

bahwa kemampuan (ability) adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat 

dilakukan seseorang. Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan 

dan daya upaya kita berusaha dengan diri sendiri (sudarwan, 2002). 

Bass menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional merupakan 

pengaruh pemimpin atau atasan terhadap bawahan. Para bawahan merasakan 

adanya kepercayaan, kebanggaan, loyalitas dan rasa hormat kepada atasan, 

dan mereka termotivasi untuk melakukan sesuatu melebihi apa yang diharapkan 

(Natsir, 2004). Dengan demikian kepemimpinan transformasional harus dapat 

mengartikan dengan jelas mengenai sebuah visi untuk organisasi, sehinggga 

para pengikutnya akan menerima kredibilitas pemimpin tersebut” (Su-Yung Fu, 

2000).  

Menurut Aviolo (dalam Case, 2003), bahwa “fungsi utama dari seorang 

pemimpin transformasional adalah memberikan pelayanan sebagai katalisator 

dari perubahan (catalyst of change), namun saat bersamaan sebagai seorang 
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pengawas dari perubahan (a controller of change)”. Case (2003), mengatakan 

“bahwa meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam mendefinisikan 

kepemimpinan transformasional, akan tetapi secara umum mereka 

mengartikannya sebagai agen perubahan (an agent of change). 

Berbeda dengan pendekatan kepemimpinan yang lain, kepemimpinan 

transformasional lebih memotivasi bawahan untuk berbuat lebih dari apa yang 

sesungguhnya diharapkan. Dengan meningkatkan pemahaman bawahan akan 

arti penting dan nilai tugas, akan mendorong mereka mau berkorban demi 

kepentingan organisasi dan menaikkan tingkat kebutuhan ke taraf yang lebih 

tinggi, seperti aktualisasi diri (Sudarwan, 2002). 

Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud kemampuan 

kepemimpinan transformasional adalah kesanggupan, kecakapan dan daya 

upaya pemimpin dalam mempengaruhi dan mengendalikan bawahan melalui 

komunikasi dan tindakan yang menyebabkan perubahan positif dalam bekerja 

untuk mencapai tujuan perusahaan. 

 

Karakteristik Kepemimpinan Transformasional 

 Bass dan Avolio (2005) mengemukakan bahwa kepemimpinan 

transformasional mempunyai empat karakteristik yang disebut "the four I's". yaitu  

1. Idealized influence (pengaruh ideal/ kharisma) adalah kemampuan 

mempengaruhi bawahan tentang pentingnya nilai-nilai, moral, etika, 

keyakinan, serta komitmen dan tekad untuk mewujudkan suatu tujuan. 

Pemimpin menekankan dan secara konkrit memaparkan rasa saling 

percaya karena kemampuan yang tinggi pemimpin dapat memecahkan 

berbagai masalah yang dihadapi. Disini digambarkan perilaku pemimpin 

yang membuat para pengikutnya mengagumi, menghormati dan sekaligus 

mempercayainya.  

2. Inspirational motivation (motivasi inspirasi), merupakan kemampuan atasan 

merumuskan dan mengkomunikasikan visi dan misi sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan inspirasi bagi bawahan untuk berkomitmen guna 

mencapai tujuan. Kemampuan menginspirasi pemimpin membuat bawahan 

yakin bahwa tujuan dapat dicapai secara sukses. Disini pemimpin 

digambarkan sebagai pemimpin yang mampu mengartikulasikan 

pengharapan yang jelas terhadap prestasi bawahan, mendemonstrasikan 



26 

komitmennya terhadap seluruh tujuan organisasi, dan mampu menggugah 

spirit tim dalam organisasi melalui penumbuhan enthusiasme dan 

optimisme.  

3. Intellectual stimulation (stimulasi intelektual)  merupakan kemampuan 

pemimpin mendorong bawahan agar dapat mengembangkan kemampuan, 

menganalisis bagaimana cara kerja baru, dan menciptakan cara kerja baru 

yang lebih baik. Dengan demikian adanya dorongan tersebut membuat 

bawahan lebih kreatif, inovatif, dan kritis. Disini pemimpin harus mampu 

menumbuhkan ide-ide baru, memberikan solusi-solusi yang kreatif 

terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi bawahan, dan 

memberikan motivasi kepada bawahan untuk mencari pendekatan-

pendekatan yang baru dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.  

4. Individualized consideration (konsiderasi individu) merupakan kemampuan 

pimpinan untuk memperhatikan dan memperlakukan bawahan secara 

individu dengan semaksimal mungkin. Pemimpin secara empati dapat 

mendengar masalah dan keluhan dari bawahan serta memberi nasihat 

yang dibutuhkan oleh bawahan. Disini pemimpin digambarkan sebagai 

seorang pemimpin yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian 

masukan-masukan bawahan dan secara khusus mau memperhatikan 

kebutuhan-kebutuhan bawahan, seperti pengembangan karir.   

Banyak peneliti dan praktisi yang sepakat bahwa model kepemimpinan 

transformasional merupakan konsep kepemimpinan yang terbaik dalam 

menguraikan karakteristik pemimpin (Sarros dan Buchatsky, 2012).  

 Konsep kepemimpinan transformasional dalam penelitian ini digunakan 

untuk melihat seberapa baik perubahan kepemimpinan transformasional atasan 

sekaligus digunakan sebagai dasar rancangan pelatihan . Dengan menggunakan 

empat karakteristik kepemimpinan transformasional yang meliputi pengaruh ideal 

(perilaku kharismatik), motivasi inspirasi, stimulasi intelektual, konsiderasi 

individu. 

 Penelitian ini menggunakan karakteristik kepemimpinan transformasional 

dari Burn dan Bass sebagai dasar untuk mengukur kemampuan kepemimpinan 

transformasional melalui pemberian skala. 
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Pelatihan Transformational Leadership 

Simamora (2003) mengatakan bahwa pelatihan adalah proses 

pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan atau sikap 

untuk meningkatkan kinerja karyawan. Pelatihan terdiri atas serangkaian aktivitas 

yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, 

ataupun perubahan sikap seseorang. Pelatihan biasanya terfokus pada 

penyediaan keahlian khusus bagi para karyawan atau membantu karyawan 

dalam membenahi kelemahan kinerja mereka. Noe (2002) menambahkan 

pelatihan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan atau 

instansi untuk memfasilitasi proses belajar karyawan untuk mencapai kompetensi 

dalam pekerjaannya. Kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan dan 

perilaku yang dilatihkan dalam pelatihan sehingga dapat diaplikasikan dalam 

kegiatan karyawan sehari-hari. 

Pelatihan atau training yaitu kegiatan belajar untuk meningkatkan pekerja 

dalam pekerjaan yang pekerja emban. Pelatihan berlangsung dalam jangka 

waktu pendek antara dua sampai tiga hari hingga dua sampai tiga bulan. 

Pelatihan dilakukan secara sistematis dan berkaitan dengan pekerjaan yang 

ditangani. Dengan mendapatkan pelatihan yang sesuai, pekerja diharapkan 

dapat meningkatkan produktivitas kerja, kepercayaan diri dan semangat kerja 

(Hardjana, 2001). Selain itu, pelatihan merupakan intervensi cermat yang 

dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang diperlukan untuk meningkatkan 

kinerja dan suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu 

untuk membantu tujuan organisasi (Mathis dan Jackson, 2013).   

Pelatihan merupakan proses secara sistematis mengubah tingkah laku 

pegawai untuk mencapai tujuan organisasi (Rivai, 2008). Pelatihan berkaitan 

dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat 

ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu 

agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya serta cara efektif untuk 

meningkatkan produktivitas, mengurangi perputaran dan mempertahankan 

organisasi untuk mampu bersaing di lapangan. 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan 

adalah serangkaian aktivitas yang dirancang secara sistematis untuk 

meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap 
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manajer dalam kepemimpinan transformasional sehingga tujuan organisasi 

tercapai.  

Kunci keefektifan sebuah pelatihan terletak pada proses desain 

instruksional, yaitu suatu pendekatan yang sistematis untuk mengembangkan 

program pelatihan. Irianto (2001) merumuskan tiga tahapan integratif pelatihan 

yaitu assesment phase, implementation phase dan evaluation phase. Penelitian 

yang dilakukan oleh Collins (2001) menyatakan bahwa salah satu ciri khas 

menonjol perusahaan yang bergerak dari kualitas good (bagus) ke great (hebat) 

adalah dengan menambah kemampuan kualitas sumber daya manusianya, 

meskipun perlu disadari bahwa menambah kecanggihan fasilitas perusahaan 

juga merupakan faktor penting.  

Pendapat ini dikuatkan oleh Ubaydillah (http://.e.psikologi.html) yang 

menyebutkan bahwa perusahaan yang menaikkan fasilitas sebanyak 10% 

ternyata hanya mampu menciptakan kemajuan usaha sebesar 3% saja. 

Sementara perusahaan yang menambah program peningkatan karyawan 

sebanyak 10% bisa menambah kemajuan usaha sebesar 8%. Dalam 

melaksanakan pelatihan terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan agar 

pelatihan berjalan dengan efektif. Menurut Cummings & Worley (2005) 

setidaknya ada empat tahap pelatihan yang harus dilalui, yaitu 

1. Melakukan analisa kebutuhan pelatihan 

Tahap ini merupakan proses diagnosis secara umum, dalam tahap 

ini dilakukan pemeriksaan dan kajian-kajian untuk menemukan 

kesenjangan atau gap kompetensi antara kondisi saat ini dengan prediksi 

kondisi di masa depan. Kesenjangan atau gap diperoleh dengan mengkaji 

data-data faktual terkait yang diperoleh melalui kajian organisasi, pekerjaan 

maupun individu atau perorangan. Hasil kajian-kajian tersebut akan 

dianalisa dan disimpulkan sehingga menghasilkan tujuan dan sasaran 

pelatihan.  

2. Mengembangkan sasaran dan desain pelatihan 

Sasaran pelatihan yang diperoleh pada tahap pertama akan 

dikembangkan lebih lanjut untuk menjelaskan dan menentukan kualitas 

serta kuantitas peserta yang akan berpartisipasi dalam pelatihan. Dalam 

tahap ini juga memilih dan menetapkan metode yang tepat, menentukan 
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materi, menentukan pelaksana, menentukan durasi waktu dan menentukan 

metode evaluasi. 

3. Melakukan pelatihan 

Merupakan tahap pelaksanaan pelatihan, peserta yang 

berpartisipasi akan mengikuti seluruh kegiatan pelatihan secara lengkap 

sesuai desain yang telah ditetapkan 

4. Mengevaluasi pelatihan                        

Merupakan tahap akhir dari pelatihan untuk menentukan dan 

mengetahui apakah pelatihan yang telah dilaksanakan sesuai atau 

menjawab sasaran yang diinginkan. Terdapat empat kriteria umum yang 

digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sebuah pelatihan, yaitu reaksi, 

pembelajaran, perilaku dan hasil. Kriteria reaksi merupakan tanggapan dan 

penilaian para peserta terhadap jalannya pelatihan, materi pelatihan dan 

kegunaannya dalam pekerjaan. Kriteria pembelajaran, untuk mengetahui 

seberapa besar materi yang disampaikan dalam pelatihan dapat terserap 

dan dimengerti para peserta. Kriteria perilaku, digunakan untuk mengetahui 

apakah ada kemampuan dan keterampilan baru yang diterapkan dalam 

aktivitas kerja sehari-hari dari para peserta setelah mengikuti pelatihan. 

Kriteria hasil, merupakan kriteria terakhir dimana peserta mampu 

meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerjanya secara konkrit. 

Kirkpatrick (1994) menyatakan bahwa evaluasi pelatihan merupakan 

sebuah usaha untuk mengetahui efektivitas pelatihan. Efektivitas pelatihan 

adalah keberhasilan sebuah program pelatihan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan sesudah program pelatihan maupun penerapannya dalam lingkungan 

kerja sesungguhnya. Kirpatrick (1994) mengemukakan pengukuran efektivitas 

pelatihan meliputi penilaian : 

1. Tingkat Pertama: Reaksi 

Pengukuran reaksi biasanya terfokus pada perasaan para partisipan 

terhadap subyek pelatihan dan pelatih, saran perbaikan dalam program dan 

tingkat bantuan pelatihan terhadap pelaksanaan pekerjaan secara lebih baik. 

2. Tingkat Kedua: Pembelajaran 

Ukuran pembelajaran yaitu menilai sejauh mana partisipan 

menguasai konsep, informasi dan keahlian yang coba ditanamkan selama 

proses pelatihan. Pengetahuan dan keahlian yang diperoleh atau sikap yang 
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berubah akibat program pelatihan harus dievaluasi dengan menggunakan 

tes tertulis atau observasi. 

3. Tingkat Ketiga: Perilaku 

Evaluasi perilaku dari program pelatihan memeriksa apakah para 

partisipan mengindikasikan adanya perubahan perilaku dalam pekerjaan 

mereka. Mengukur perubahan perilaku pada pekerjaan lebih sulit daripada 

mengukur reaksi atau pembelajaran karena faktor selain program pelatihan 

dapat pula mempengaruhi peningkatan kinerja, misal pengalaman kerja. 

Penilaian perubahan perilaku pada pekerjaan sebagai hasil pelatihan sering 

terjadi melalui evaluasi penyelia atas kinerja bawahannya. 

d. Tingkat Keempat: Hasil 

 Pada tingkat ini merupakan evaluasi tingkat hasil yang berkonsentrasi 

pada korelasi pelatihan dan the bottom line (staf lini bawah) dan pada 

dasarnya berkaitan dengan penilaian pasca pelatihan tentang hubungan 

antara apa yang telah dipelajari, implementasinya dan pengaruhnya pada 

pekerjaan sesungguhnya. 

 Evaluasi program pelatihan yang dilakukan pada penelitian ini hanya 

sampai dengan tahap ke tiga yaitu tahap perilaku. Evaluasi tahap ke tiga ini 

dilakukan dengan pengukuran melalui pemberian skala. Skala Kepemimpinan 

Transformasional diberikan dua kali yaitu sebelum pelatihan dilaksanakan dan 

sesudah pelatihan dilaksanakan. 

 

Pelatihan Transformational Leadership Pada Atasan BPR “X” Surakarta 

Perkembangan bisnis yang demikian cepat dan ketatnya persaingan, 

membuat sentral tenaga kerja yang menangani organisasi dari tingkat atas ke 

tingkat bawah semakin disadari. Banyak perusahaan mengadakan usaha khusus 

untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada diantaranya melalui 

pelatihan. Masalah kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam 

bidang industri dan organisasi karena kesuksesan organisasi sebagian besar 

ditentukan oleh kualitas kepemimpinan atasan atau manajer.  

Manajer  adalah orang yang berkewajiban mengatur organisasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan bantuan orang lain (Sabardi, 

1992). Menurut Griffin (2004) manajer mempunyai tanggung jawab utama 

melaksanakan proses manajemen dalam suatu organisasi. Sedangkan Allen 
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(2004) berpendapat bahwa manajer merupakan sebuah kekuatan pemersatu 

yang hebat dalam tim dan biasanya dihormati oleh anggota tim yang lain. 

Manajer juga merupakan delegator yang bagus, komunikator yang handal dan 

orang yang ahli dan mendukung bakat individu serta memanfaatkan bakat itu 

untuk kepentingan seluruh tim. Berkaitan dengan hal tersebut, kemampuan 

kepemimpinan transformasional dibutuhkan oleh manajer. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Budiono (2007) kepemimpinan transformasional akan membuat 

seorang manajer menjadi orang yang bijak karena mampu berkomunikasi 

dengan baik, dapat memotivasi dan memimpin. 

Moekijat (2003) berpendapat bahwa pelatihan transformational leadership 

akan meningkatkan kemampuan manajer untuk lebih berpusat pada bawahannya 

daripada berpusat kepada hasil kerja. Tujuan pelatihan transformational 

leadership adalah membuat para manajer meningkatkan peran 

kepemimpinannya, lebih memotivasi dan menginspirasi bawahan, lebih 

menstimulasi dan mengembangkan ide-ide bawahan dan lebih memberikan 

perhatian individu pada bawahan.  

Kepemimpinan transformasional pada manajer adalah kemampuan, 

kesanggupan dan daya upaya pemimpin dalam mempengaruhi dan 

mengendalikan bawahan melalui komunikasi dan tindakan yang menyebabkan 

perubahan positif dalam bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Kepemimpinan transformasional mempunyai empat karakteristik kepemimpinan 

transformasional yang meliputi pengaruh ideal (perilaku kharismatik), motivasi 

inspirasi, stimulasi intelektual, konsiderasi individu (Bass dan Avolio, 2005) 

Kepemimpinan transformasional seperti kemampuan pada umumnya 

dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, dan salah satunya dengan pelatihan 

(Nadler dikutip Hardjana, 2001). Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang 

dirancang secara sistematis untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, 

pengalaman, ataupun perubahan sikap manajer dalam kepemimpinan, dalam hal 

ini kepemimpinan transformasional sehingga tujuan organisasi tercapai. 

Pelatihan transformational leadership efektif untuk meningkatkan 

kemampuan para manajer dalam bekerja,  karena pelatihan ini selain 

menggunakan metode ruang kelas juga menggunakan metode demostrasi dan 

contoh. Metode ruang kelas merupakan metode training yang dilakukan di dalam 

kelas walaupun dapat dilakukan di area pekerjaan, metode ini meliputi 
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pengajaran berprogram, konferensi, kuliah, studi kasus dan bermain peran. 

Sedangkan metode demonstrasi menunjukkan dan merencanakan bagaimana 

suatu pekerjaan dilakukan, metode ini melibatkan penguraian dan contoh-contoh. 

Metode ini efektif, karena lebih mudah menunjukkan kepada peserta cara 

mengerjakan suatu tugas, karena dikombinasikan dengan alat bantu belajar 

seperti gambar-gambar, teks materi, ceramah dan diskusi (Rae, 2005) 

Selanjutnya untuk mengetahui efektivitas dari pelatihan dapat dilihat dari 

tingkat reaksi, tingkat pembelajaran, dan tingkat perilaku (Kirckpatrick, 1994). 

Tingkat reaksi menunjuk pada hasil evaluasi peserta pelatihan mengenai 

program, trainer, dan fasilitas pelatihan. Semakin baik reaksi peserta pelatihan 

mengenai program, trainer, dan fasilitas pelatihan maka pelatihan dianggap 

semakin efektif karena dianggap proses belajar didukung dengan lingkungan 

belajar yang kondusif. Menurut Azwar (1996) lingkungan belajar yang baik akan 

mendukung hasil belajar yang baik. Dalam penelitian ini hasil belajar adalah 

peningkatan kemampuan kepemimpinan transformasional. 

Tingkat pembelajaran menunjuk pada perubahan pengetahuan dari 

peserta antara sebelum dengan sesudah pelatihan. Semakin baik pengetahuan 

peserta setelah mendapatkan pelatihan maka semakin efektif suatu pelatihan 

karena dianggap mampu mencapai sasaran kognitif. Sasaran kognitif menurut 

Rivai (2008) adalah mampu membuat peserta pelatihan memiliki pengetahuan 

dan ketrampilan berpikir. Menurut Azwar (1996) pengetahuan akan mendukung 

hasil belajar yang baik (peningkatan kemampuan kepemimpinan 

transformasional). Kraiger, dkk (dikutip Towler dan Dipboye, 2001) berpendapat 

bahwa ada dua hasil yang diperoleh dari para peserta program pelatihan yaitu 

informasi yang didapat dan dapat melaksanakan apa yang dipelajarinya selama 

pelatihan untuk memecahkan masalah. 

Tingkat perilaku menunjuk pada perubahan perilaku kerja dari peserta 

sebelum dan sesudah pelatihan, dan transfer of learning hasil pelatihan. 

Semakin positif perilaku peserta setelah mendapatkan pelatihan, maka semakin 

baik kemampuan kepemimpinan transformasionalnya karena sikap merupakan 

salah satu faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar (Azwar, 1996). Selain 

itu, perilaku yang dimiliki peserta pelatihan akan membuat dirinya menerima atau 

menolak obyek yang dinilainya berguna atau tidak (Hawadi, 2001). Dengan 
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demikian, sikap peserta akan mempengaruhi bagaimana hasil dari pelatihan 

dapat ditransferkan ke dalam pekerjaannya 

 

Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: ada pengaruh pelatihan transformational leadership terhadap 

kemampuan kepemimpinan transformasional  atasan, artinya kemampuan 

kepemimpinan transformasional atasan setelah mengikuti pelatihan lebih tinggi 

dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan transformational leadership. 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 

metode penelitian eksperimen. Haryanti dan Setyorini (2002) mengemukakan 

bahwa eksperimen adalah proses yang diambil untuk mengungkap hal yang baru 

atau untuk mendemonstrasikan bahwa suatu kejadian sudah diamati dan akan 

terjadi lagi jika dibawah set kondisi yang sama.  

          Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan  

melakukan  manipulasi  yang  bertujuan  untuk  mengetahui akibat manipulasi 

terhadap perilaku individu yang diamati. Manipulasi yang dilakukan dapat berupa 

situasi atau tindakan tertentu yang diberikan kepada individu atau kelompok dan 

setelah itu dilihat pengaruhnya.     

         Eksperimen dilakukan untuk mengetahui efek yang ditimbulkan dari suatu 

perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti (Latipun, 2006). Untuk 

mengetahui efektivitas pelatihan transformational leadership pada manajer 

cabang maka penelitian ini menggunakan Quasi Experimental Design The One 

Group Pretest – Postest Design. Eksperimen Kuasi merupakan desain 

eksperimen yang pengendaliannya terhadap variabel – variabel non 

eksperimental tidak begitu  ketat  dan  penentuan  sampelnya   dilakukan  

dengan tidak randomisasi (Latipun, 2006). 

 

 

 

 

 


