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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan transaksional terhadap stres kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Gaya  kepemimpinan transaksional Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Garut menurut persepsi pegawai sangat baik, karena nilai rata-rata 

keseluruhan sebesar 4,24 berada pada interval 4,20-5,00. Dapat disimpulkan 

bahwa gaya kepemimpinan transaksional dapat diterima dengan baik oleh 

pegawai di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tetapi 

masih perlu ada yang diperhatikan mengenai pernyataan “Pemimpin mengawasi 

pekerjaan bawahan secara intensif” dan pernyataan “ Pemimpin memberikan 

teguran dan sanksi yang berkaitan dengan pekerjaan”. Kedua pernyataan tersebut 

harus diperhatikan karena berada di bawah rata-rata. 

2. Stres kerja pegawai di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Garut dikatakan relatif rendah karena nilai rata-rata keseluruhan sebesar 1,71  

berada pada interval 1,00-1,79. Dapat disimpulkan bahwa para pegawai di Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut dapat mengendalikan 

stres kerja dengan baik. Adapun nilai rata rata tertinggi yang diperoleh sebesar 

2,14 yang menyatakan” Saya adalah orang yang tidak bisa lepas dari kebiasaan 

merokok terutama ketika berada di kantor”, sedangkan nilai rata-rata terendah 

diperoleh sebesar 1,47 yang menyatakan “Setiap saya menerima pekerjaan dari 

atasan tekanan darah saya meningkat” 

3. Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik diperoleh  korelasi antara Gaya 

kepemimpinan dengan stres kerja sebesar 0,343, maka dapat disimpulkan bahwa 

besarnya hubungan antara Gaya kepemimpinan transaksional dengan stres kerja 



91 
 

menunjukkan hubungan yang rendah, karena nilai korelasi berada pada range 0,20 

sampai dengan 0,399 . Besarnya pengaruh antara Gaya kepemimpinan 

transaksional terhadap stres kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Garut adalah sebesar 11,76 % sedangkan sisanya sebesar 

88,24% merupakan faktor lain diluar Gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh 

Dinas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut .Untuk 

persamaan Regresinya : Y = 4,769+ 0,460x dapat dijelaskan bahwa nilai 4,769 

merupakan nilai konstanta (a) yang menunjukkan bahwa jika tidak ada gaya 

kepemimpinan transaksional (X=0) maka stress kerja (Y) akan mencapai nilai 

sebesar 4,769 dan bila x mengalami perubahan sebesar 0,460 maka y juga akan 

berubah sebesar 0,460. Hasil pengujian menunjukan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara gaya kepemimpinan transaksional  dengan stres kerja pegawai 

pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.. 

 

 

5.2  Saran 

Setelah melakukan penelitian, pembahasan , maka penulis memberikan saran 

yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak Dinas Sosial Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut dalam mengatasi berbagai kekurangan, 

yaitu : 

1. Berdasarkan dari hasil yang diperoleh oleh penulis tentang Gaya 

Kepemimpinan Transaksonal di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Garut maka yang perlu dilakukan oleh adalah mempertahankan 

kondisi yang ada sekarang dan meningkatkan kondisi ini kearah yang lebih 

baik lagi. 

2. Stres kerja yang dialami pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Garut dalam klasifikasi yang rendah. Pemimpin harus lebih 

memperhatikan stress kerja pada pegawai karena stres pada tingkat rendah 

sampai sedang merangsang tubuh dan meningkatkan kemampuan untuk 
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bereaksi, pada saat itulah individu sering melakukan tugasnya dengan baik, 

lebih intensif, atau lebih cepat. Tetapi terlalu banyak stres menempatkan 

tuntutan yang tidak dapat dicapai atau kendala pada seseorang, dapat 

mengakibatkan kinerja menjadi rendah. 

3. Bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama, 

jika akan menggunakan skripsi ini sebagai referensi, sebaiknya perlu dikaji 

kembali. Karena tidak tertutup kemungkinan masih ada pernyataan-

pernyataan yang belum atau kurang sesuai, saya sebagai penulis merasa masih 

banyak kekurangan dan keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


