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Pembahasan 

Berdasarkan hasil dari tiga kriteria evaluasi pelatihan yang di atas 

diketahui bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima, yaitu 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 dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian Mullen dan Kelloway (2009) yang menyatakan bahwa 

pelatihan transformational leadership memberikan hasil yang signifikan terhadap 

para atasan dan karyawan. Setelah mengikuti pelatihan transformational 

leadership para manajer menjadi mengerti akibat dari posisi nyamannya dan 

bersama bawahan berusaha melakukan perubahan suasana kerja yang lebih 

baik, tingkat partisipasi dan kerjasama manajer meningkat, serta menurunnya 

tingkat kerugian akibat tindakan-tindakan karyawan. Hasil ini juga mendukung 

pendapat Rivai (2008) bahwa salah satu upaya untuk mengembangkan 

kemampuan pemimpin adalah dengan memberikan pelatihan. Hal tersebut 

dikarenakan pelatihan akan meningkatkan pengetahuan individu dan 

selanjutnya pengetahuan tersebut akan mempengaruhi perilakunya dan 

berpengaruh pada lingkungan dimana individu tersebut berada. 

Hasil Penelitian ini juga mendukung penelitian Barling et al (2005) 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, 

kelompok eksperimen yang mendapat pelatihan kepemimpinan transformasional 

mendapat nilai positif dalam mengembangkan potensi bawahannya 

dibandingkan kelompok yang tidak mendapatkan pelatihan. 

Pelatihan transformational leadership efektif untuk meningkatkan 

kemampuan kepemimpinan transformasional pada atasan di BPR “X” Surakarta 

karena menggunakan pendekatan kognitif perilaku dimana peserta diberi 

pengalaman konkret, observasi reflektif, konseptualisasi abstrak dan eksperimen 

aktif. Model training ini akan efektif sebagai model pembelajaran dalam 

meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pekerja. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Colquit, dkk (2000) yang menyatakan bahwa training dengan 
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pendekatan kognitif perilaku efektif untuk meningkatkan pengetahuan, 

ketrampilan dan transfer ke dalam pekerjaan peserta. Menurut Azwar (2001) 

lingkungan belajar yang  baik akan mendukung hasil belajar yang baik. 

Dalam penelitian ini hasil belajar adalah peningkatan kemampuan 

kepemimpinan transformasional.   Adapun   lingkungan   belajar   dalam 

penelitian ini cenderung cukup baik yang ditunjukkan dengan penilaian yang 

cukup baik mengenai program, trainer dan fasilitas. 

Secara khusus kepemimpinan transformasional mencakup kharisma, 

motivasi inspirasi, stimulasi intelektual dan konsiderasi individu. Kharisma 

merupakan karakteristik pertama dari kepemimpinan transformasional, yaitu 

suatu kemampuan yang dibutuhkan manajer untuk mempengaruhi bawahan 

tentang pentingnya nilai-nilai, moral, etika, keyakinan, serta komitmen dan tekad 

untuk mewujudkan suatu tujuan. kemampuan manajer yang tinggi dalam 

memecahkan berbagai masalah yang dihadapi membuat para bawahan 

mengagumi, menghormati dan sekaligus mempercayainya. Bila kharisma dimiliki 

oleh para manajer maka permasalahan yang berkaitan dengan ketidakmampuan 

menjadi teladan dan menjalankan peran sebagai pemimpin dalam mengelola 

bawahan dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu menurut  Sutermeister 

(dikutip Higgins, 1984) menyatakan bahwa kemampuan manajer dalam 

mempengaruhi bawahan akan meningkatkan kemampuan manajer dalam 

memberikan aspirasi dan model kepada bawahannya sehingga menimbulkan 

kepuasan bawahan, dan selanjutnya akan meningkatkan  kharisma baik 

manajer di hadapan para bawahan. 

Karakteristik kedua dari kepemimpinan transformasional adalah motivasi 

inspirasi merupakan kemampuan manajer merumuskan dan 

mengkomunikasikan visi dan misi sehingga menimbulkan inspirasi bawahan 

melalui penumbuhan enthusiasme dan optimisme untuk berkomitmen guna 

mencapai tujuan organisasi. Bila motivasi inspirasi dipahami dan diterapkan oleh 

para manajer maka permasalahan yang berhubungan dengan menurunnya 

produktivitas kerja bawahan dapat ditingkatkan kembali melalui pemberdayaan 

bawahan yang termotivasi dan terinspirasi dari para manajer. Adapun cara 

manajer untuk dapat memberikan motivasi kepada bawahan dengan baik adalah 

dengan   mengenali   kebutuhan   bawahan, faktor dari kebutuhan bawahan, dan 

mengetahui proses dari kebutuhan. Kesemuanya itu dapat dikenali dengan baik 
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jika bersedia melakukan interaksi yang penuh dengan kehangatan, seperti 

bersedia mendengarkan keluhan bawahan dengan sungguh-sungguh.  Pada 

penelitian ini, para manajer diajarkan untuk bisa memotivasi bawahannya 

dengan mengenali kebutuhan bawahan dan cara komunikasi yang baik. Hal ini 

dikarenakan kegagalan dalam motivasi disebabkan rasa puas atau tidak puas 

dari bawahan akibat atasan yang tidak mengenali kebutuhan bawahan. Oleh 

karena itu menurut Higgins (1984) kemampuan atasan untuk mengenali 

kebutuhan bawahan akan meningkatkan motivasi kerja ke level yang lebih tinggi 

serta membuat kinerja bawahan semakin baik.  

Karakteristik ketiga dari kepemimpinan transformasional adalah stimulasi 

intelektual merupakan kemampuan pemimpin mendorong bawahan agar dapat 

mengembangkan kemampuan, menciptakan cara kerja baru yang lebih baik. 

Dengan demikian pemimpin harus mampu menumbuhkan ide-ide baru, 

memberikan solusi-solusi yang kreatif terhadap permasalahan-permasalahan 

dan membuat bawahan lebih kreatif, inovatif, dan kritis. Bila stimulasi intelektual 

dipahami dan diterapkan oleh para manajer maka permasalahan yang 

berhubungan minimnya ide-ide kreatif dan inovatif yang dapat diterapkan dalam 

pekerjaan bisa tumbuh dan berkembang sehingga meningkatkan efektifitas 

dalam bekerja. Dengan ini maka dibutuhkan pula pemimpin yang dengan 

sendirinya terus menerus menjadi manusia pembelajar, Bagus (2001) 

mengatakan pemimpin dengan sendirinya adalah seorang “perceptual learner” 

atau pembelajar yang terus menerus dan tidak kenal lelah sehingga pemimpin 

harus perseptif atau tanggap terhadap persoalan, mampu memotivasi, memiliki 

kekuatan emosional dalam memenangkan kecemasan, mengubah asumsi 

budaya, meningkatkan kepuasan bawahan pada atasan  dan mampu 

menciptakan keterlibatan dan partisipasi bawahan untuk mempelajari budaya 

baru. 

Karakteristik keempat dari kepemimpinan transformasional adalah 

konsiderasi individu merupakan kemampuan pimpinan untuk memperhatikan 

dan memperlakukan bawahan secara individu dengan semaksimal mungkin. 

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.   Dengan mengerti dan menerapkan  konsiderasi individu 
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maka permasalahan perusahaan yang berkaitan dengan program kaderisasi 

untuk  leader-leader baru yang tidak berjalan dapat teratasi. Melalui konsiderasi 

individu sebenarnya para manajer secara tidak langsung telah melakukan 

regenerasi atau kaderisasi terhadap pengikut dengan meneliti dan mengkaji 

kelebihan dan kelemahannya sehingga manajer dapat lebih mengembangkan 

pengikut agar bisa lebih berkontribusi secara lebih maksimal pada perusahaan. 

Ayress (1991)  menemukan bahwa perhatian penuh dan respons yang sesuai 

terhadap kebutuhan personal paling penting pada tingkat bawahan dalam 

organisasi. Namun demikian, konsiderasi individual masih tetap dibutuhkan 

pada semua tingkat. Mentoring adalah salah satu bentuk praktek konsiderasi 

individual yang dilakukan seorang senior dalam organisasi kepada yang lebih 

yunior. Praktek ini merupakan suatu bentuk konsultasi, tuntunan dan nasehat 

terhadap anggota organisasi yang lebih muda atau kurang berpengalaman 

untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan, sekaligus meningkatkan 

kepuasan bawahan pada atasan ditempat mereka bekerja. 

Materi pelatihan yang diberikan kepada para manajer cabang BPR “X” 

Surakarta yang meliputi pemimpin & kepemimpinan, jenis kepemimpinan, 

kepemimpinan transformasional, membangun kharisma seorang leader, 

pemimpin sebagai sumber motivasi yang inspirasional, mengembangkan inovasi 

dan kreatifitas, membangun interaksi yang positif. Dengan demikian materi-

materi pelatihan ini representatif untuk meningkatkan kepemimpinan 

transformasional pada manajer. Selain itu, pemberian materi diberikan selama 

sehari penuh dengan asumsi   durasi   waktu   untuk   pelatihan   dianggap   

efektif   untuk memberikan proses pembelajaran subjek sehingga tujuan dari 

pelatihan tercapai yaitu subjek benar-benar mengetahui, memahami dan 

mempraktekkan kemampuan baru yang dimiliki dalam bidang pekerjaannya. 

Gambaran bahwa pelatihan transformational leadership mampu 

meningkatkan kemampuan kepemimpinan transformasional pada manajer 

cabang BPR “X” Surakarta dapat diketahui dari reaksi, pembelajaran dan 

perubahan perilaku. Reaksi subjek terhadap pelaksanaan pelatihan, pembicara 

dan lain-lain cenderung puas. Peserta berharap agar pelatihan ini sering 

diadakan karena dapat meningkatkan pengetahuan yang diharapkan dapat 

membantu pekerjaan subjek.  
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Perubahan perilaku subjek mengenai kepemimpinan transformasional 

paling menonjol pada kriteria kharisma dan konsiderasi individu, yang ditunjukkan 

dengan kemampuan untuk memahami dan mengembangkan bawahan melalui 

komunikasi dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Para  subjek  tersebut 

ketika  berbicara  bahasa  tubuhnya memperhatikan  dan  mengadakan  kontak  

mata, memberikan tanggapan dengan mengajukan beberapa pertanyaan ulang, 

terbuka terhadap  masukan  bawahan,  dan  menjaga  atau  mengendalikan 

emosi. Perubahan pengetahuan subjek mengalami peningkatan setelah 

mengikuti pelatihan  

Segi lain, penelitian ini tidak lepas dari kelemahan-kelemahan yang 

diduga akan mempengaruhi hasil penelitian secara keseluruhan. Kelemahan-

kelemahan dalam penelitian ini antara lain, tidak diketahui seberapa besar 

efektivitas hasil pelatihan karena tidak adanya kelompok kontrol dalam 

penelitian ini, pada penelitian ini, data uji coba alat ukur sekaligus data pre-

test sehingga memungkinkan terjadinya bias yang disebabkan subjek ketika 

mengerjakan masih dihadapkan pada item-item yang bercampur dengan item 

yang kurang berkualitas, pada penelitian ini alat ukur pre-test dan post-tes 

adalah sama sehingga memberikan kemungkinan terjadinya bias hasil 

penelitian karena   pengaruh  rentang waktu pada   proses   pengerjaannya. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka peneliti menyimpulkan bahwa 

hipotesis yang diajukan diterima yaitu Ada perbedaan kemampuan 

kepemimpinan transformasional atasan di BPR “X” Surakarta sebelum dan 

sesudah mengikuti pelatihan transformational leadership. Setelah mengikuti 

pelatihan transformational leadership, kemampuan kepemimpinan 

transformasional atasan mengalami peningkatan. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut : 

 

 


