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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh 

kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap kinerja individu 

dalam kelompok melalui group engagament sebagai variabel intervening (studi 

pada Puskesmas Kecamatan Baraka), dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap group 

engagament Puskesmas Kecamatan Baraka. Apabila kepemimpinan 

transformasional kepada karyawan lebih ditingkatkan, maka kinerja 

karyawan akan meningkat pula, begitu juga sebaliknya apabila 

kepemimpinan transformasional yang diberikan kepada karyawan rendah 

maka group engagement akan menurun. 

2. Kepemimpinan transaksional berpengaruh positif terhadap group 

engagament Puskesmas Kecamatan Baraka. Apabila kepemimpinan 

transaksional kepada karyawan lebih ditingkatkan, maka kinerja karyawan 

akan meningkat pula, begitu juga sebaliknya apabila kepemimpinan 

transaksional yang diberikan kepada karyawan rendah maka group 

engagement akan menurun. 
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3. Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja 

individu dalam kelompok Puskesmas Kecamatan Baraka. Apabila 

kepemimpinan transformasional kepada karyawan lebih ditingkatkan, maka 

kinerja individu dalam kelompok akan meningkat pula, begitu juga 

sebaliknya apabila kepemimpinan transformasional yang diberikan kepada 

karyawan rendah maka kinerja individu dalam kelompok akan menurun. 

4. Kepemimpinan transaksional berpengaruh positif terhadap kinerja individu 

dalam kelompok Puskesmas Kecamatan Baraka. Apabila kepemimpinan 

transaksional kepada karyawan lebih ditingkatkan, maka kinerja individu 

dalam kelompok akan meningkat pula, begitu juga sebaliknya apabila 

kepemimpinan transaksional yang diberikan kepada karyawan rendah maka 

kinerja individu dalam kelompok akan menurun. 

5. Group engagament berpengaruh positif terhadap kinerja individu dalam 

kelompok Puskesmas Kecamatan Baraka. Apabila group engagament 

kepada karyawan lebih ditingkatkan, maka kinerja individu dalam 

kelompok akan meningkat pula, begitu juga sebaliknya apabila group 

engagament yang diberikan kepada karyawan rendah maka kinerja individu 

dalam kelompok akan menurun. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat 

keterbatasan yang dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnyameliputi: 

1. Dalam penarikan kuesioner yang telah peneliti sebarkan kepada responden 

banyak kuesioner yang tidak kembali dikarenakan alasan letak geografis 

yang sulit dijangkau.  

2. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, sehingga sangat 

mungkin datanya bersifat subyektif, akan lebih baik bila ditambahkan 

metode wawancara dan pengamatan sehingga hasil penelitian yang 

diperoleh lebih lengkap. 

3. Penelitian ini hanya mengukur kinerja individu dalam kelompok 

berdasarkan variabel kepemimpinan transformasional, kepemimpinan 

transaksional dan group engagement, sehingga penelitian ini belum 

mampu menggambarkan secara keseluruhan faktor atau variabel yang 

dapat mempengaruhi kinerja individu dalam kelompok. 

C. Saran 
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Dengan terlaksananya penelitian yang dilakukan pada karyawan Puskesmas 

Kecamatan Baraka, maka beberapa saran yang peneliti ajukan untuk institusi 

terkait maupun peneliti mendatang, antara lain: 

1. Diharapkan Puskesmas Kecamatan Baraka sebagai memberikan pelatihan 

yang intens untuk peningkatan standar mutu pelayanan.  

2. Diharapkan Puskesmas kecamatan Baraka dapat mentransformasikan visi 

dan misi instansi agar karyawan dapat mengaktualisasikan dalam kinerja 

sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. 

3. Variabel group engagement dan kinerja individu dalam kelompok adalah 

variabel yang jarang diangkat (hampir tidak ada) dalam penelitian-

penelitian terdahulu. Sehingga variabel tersebut dapat menjadi pilihan 

untuk diteleti dalam penelitian selanjutnya, guna untuk menambah literatur 

yang ada.  

 


