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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 : 
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1. Bagi Perusahaan 

a. Mempertimbangkan pelatihan transformational leadership sebagai salah 

satu cara yang efektif untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan, 

khususnya kepemimpinan transformasional. 

b. Mengadakan pertemuan rutin mingguan di setiap cabang sebelum 

aktivitas dimulai sebagai salah satu sarana agar karyawan dapat berbagi 

pengalaman, memberikan saran ataupun menyampaikan keluhan. 

2. Bagi Subjek Penelitian 

a. Mempertahankan dan meningkatkan motivasi kepemimpinan, khususnya 

kepemimpinan transformasional sehingga lebih mampu dalam 

menggerakan dan memberdayakan karyawan secara efektif. 

b. Disarankan untuk lebih aktif dalam memberi perhatian kepada karyawan 

yang mengalami masalah di lapangan sebagai bentuk dukungan sosial 

dalam bekerja. 

c. Mengadakan acara-acara non formal bersama antara atasan dan 

bawahan sehingga hubungan semakin dekat atau kohesive. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian ini hanya melakukan evaluasi sampai dengan tahap perilaku 

saja, maka pada peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan 

penelitian sampai dengan tahap hasil sehingga dapat diketahui pengaruh 

langsung pelatihan pada perusahaan.  

b. Penelitian ini tidak menggunakan kelompok kontrol karena keterbatasan 

jumlah subjek, maka pada penelitian selanjutnya disarankan untuk 

menggunakan kelompok kontrol dan memperhatikan variabel-variabel lain 

seperti masa kerja, usia dan tingkat pendidikan sehingga semakin 

memperjelas hasil pelatihan. 

 

 

 

 

 

 

 


