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BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Pimpinan Yayasan Cinta Anak Bangsa memiliki gaya kepemimpinan yaitu Gaya 

Tim atau Team Style. Gaya Tim yang diterapkan Yayasan Cinta Anak Bangsa disukai 

oleh pegawainya karena, mengikutsertakan pegawai untuk ikut terlibat dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Gaya Tim yang diterapkan pimpinan Yayasan Cinta Anak 

Bangsa akan memengaruhi pemikiran, perasaan, dan perilaku antara pegawai dengan 

pimpinan dan begitu pula sebaliknya. Pimpinan dan pegawainya tentu akan saling 

bergantung, dikarenakan segala sesuatu yang dikerjakan saling memengaruhi dan 

saling dipengaruhi satu sama lainnya. Dengan gaya kepemimpinannya tersebut, 

pimpinan Yayasan CInta Anak Bangsa menerapkan gaya komunikasi Assertive Style 

yang ditinjau dari konsep Kreitner dan Kinicki. Gaya komunikasi ini menjadikan 

pegawai merasa dihargai sebagai manusia seutuhnya. Pimpinan dengan gaya 

komunikasi Assertive Style menunjukkan kekuatan sekaligus empati kepada para 

pegawai. Gaya komunikasi ini mengutamakan cara pandang pimpinan yang 

mengemukakan pendapat dan perasaan dengan tidak memaksakan kehendak dan tidak 

melanggar hak – hak para pegawai. Oleh sebab itu pegawai Yayasan Cinta Anak 

Bangsa mempercayai segala macam keputusan yang diambil oleh pimpinan Yayasan 
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Cinta Anak Bangsa karena tidak hanya kepentingan Yayasan Cinta Anak Bangsa yang 

diutamakan namun kepentingan pegawainya juga.  

Perpaduan gaya kepemimpinan yaitu Gaya Tim dan gaya komunikasi yaitu 

Assertive Style yang digunakan pimpinan disukai oleh pegawainya dan efektif dalam 

meningkatkan loyalitas pegawai Yayasan Cinta Anak Bangsa. Oleh sebab itu, pegawai 

Yayasan Cinta Anak Bangsa menyelesaikan tugas -tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya masing – masing dengan baik. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademik 

Penelitian bisa dikembangkan secara lebih mendalam dengan menggali 

jejak pendapat dari para pegawai yang nantinya akan dihitung secara kuantitatif, 

sehingga dapat dijadikan tolak ukur mengenai gaya kepemimpinan dalam 

meningkatkan loyalitas pegawai. 

5.2.2 Saran Praktis 

Peneliti juga memiliki saran terkait penelitian ini untuk kepentingan 

praktisi bagi Yayasan Cinta Anak Bangsa yaitu pimpinan perlu menyediakan 

kotak saran sebagai wadah untuk seluruh pegawai memberikan saran dan 

masukan untuk Yayasan Cinta Anak Bangsa.  Kotak saran tersebut sebagai 

wadah untuk menyampaikan pendapat pegawai untuk kebaikan pegawai sendiri 

dan untuk kebaikan Yayasan Cinta Anak Bangsa. 
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Selain itu, pemberian penghargaan kepada pegawai terbaik, akan 

membuat pegawai merasa dihargai oleh pimpinannya. Kemudian, pimpinan 

perlu mengadakan liburan bersama seluruh pegawai setiap tahunnya untuk 

membangun rasa kekeluargaan di lingkungan kerja, sehingga pimpinan dapat 

memiliki hubungan yang cukup dekat dengan para pegawai yang tidak hanya 

sekedar berinteraksi saat ada kepentingan kerja saja. 
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