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peningkatan kwalitas diri dengan diadakan pelatihan maupun mentoring agar 

pelatihan yang dilaksanakan dapat memberikan peran yang lebih baik terhadap 

upaya peningkatan sumber daya karyawan terutama sales supervisor 

Penelitian ini tidak lepas dari kelemahan-kelemahan yang diduga 

mempengaruhi hasil penelitian secara keseluruhan. Kelemahan-kelemahan dalam 

penelitian ini antara lain:  

1. Proses training yang masih dilakukan dilingkungan kerja dimana masih 

dimungkinkan kurangnya konsentrasi terhadap proses pelatihan, karena 

beberapa sales supervisor ada yang masih diminta atasan untuk menerima 

telepon atau membuat laporan harian ditengah-tengah pelatihan. Sehingga 

dimungkinkan penyampaian materi dan praktek tidak bisa diterima 100% 

2. Adanya keterbatasan waktu dalam proses pelatihan dan pembuatan laporan 

penelitian maka evaluasi pelatihan sesuai dengan Kickpatrick empat level tidak 

bisa tercapai semua hanya sampai level tiga yaitu behaviour, dan untuk level 

keempat result akan dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dan peneliti 

tanpa melampirkan dalam hasil penelitian. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulan bahwa ada 

pengaruh pelatihan Neuro Linguistic Programming terhadap Stress Kerja pada 

Sales Supervisor  PT. Semar Pelita Sejati, Pelatihan Neuro Linguistic Programming 

mampu menurunkan stress kerja sales supervisor PT. Semar Pelita Sejati 

Saran 

1. Bagi Peserta 

a) Peneliti menyarankan peserta untuk terus belajar untuk mempraktekan 

teknik NLP sehingga mampu untuk mengelola stress kerja dan bisa 

menurunkan stres kerja sehingga mampu meningkatkan produktivitas kerja 

serta membuat motivasi tambahan untuk lebih berprestasi 

2. Bagi Perusahaan 

a) Peneliti menyarankan untuk PT. SPS terus mengadakan kegiatan untuk 

meningkatkan pelatihan yang mampu meningkatkan keterampilan dalam 
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menggunakan teknik pengelolaan stress kerja guna menurunkan stres kerja 

pada sales supervisor atau semua karyawan. 

b) Perusahaan mulai melakukan perbaikan dalam melakukan prosedur 

recruitment dan promosi karyawan sehingga mendapatkan karyawan yang 

tepat untuk posisi yang tepat. 

c) Pihak manajemen dapat meneruskan proses followup secara internal untuk 

memantau stress kerja sales supervisor. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a) Penelitian yang selanjutnya dapat mengidentifikasi faktor lain atau 

permasalah lain yang dialami oleh sales supervisor selain stress kerja 

misalkan adanya prosedur dan kebijakan perusahaan yang belum tetap. 

b) Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga peneliti tidak 

melakukan proses followup lebih lanjut, dan diharapkan penelitian 

selanjutnya bisa melakukan penelitian dalam waktu yang lebih lama dan 

bisa melakukan followup untuk bisa melihat hasil lebih akurat 

  


