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     BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ciri gaya 

kepemimpinan demokratis yang mempunyai pengaruh pada Kinerja paramedis. 

Dalam penelitian ini gaya kepemimpinan demokratis yang terdiri atas beberapa 

unsur yaitu pendelegasian tanggung jawab, aktif, pengambilan keputusan oleh 

pimpinan, dan empati yang memberikan pengaruh terhadap Kinerja paramedis.  

Berdasarkan pada penghitungan analisis maka dapat disimpulkan : 

1. Menurut hasil penelitian, diketahui bahwa Gaya kepemimpinan demokratis 

berpengaruh terhadap Kinerja paramedis pada Rumah Sakit Al-Rohmah. 

2. Berdasarkan pada hasil analisis, diketahui bahwa beberapa unsur dari Gaya 

kepemimpinan demokratis yaitu (pendelegasian tanggung jawab, aktif, 

pengambilan keputusan oleh pimpinan, dan empati) mempunyai pengaruh 

pada Kinerja paramedis Rumah Sakit Al-Rohmah.  

3. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa salah satu unsur 

gaya kepemimpinan demokratis yaitu pendelegasian tanggung jawab 

memiliki pengaruh yang paling besar terhadap kinerja paramedis pada 

Rumah Sakit Al-Rohmah. 
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5.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi rumah sakit maupun bagi pihak-pihak lain. 

Adapun saran yang diberikan, antara lain: 

1.  Pihak rumah sakit diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan 

unsur pendelegasian tanggung jawab, karena pendelegasian tanggung 

jawab mempunyai pengaruh yang besar dalam mempengaruhi kinerja 

paramedis, diantaranya dengan memberikan kepercayaan terhadap 

paramedis dengan cara memberikan tanggung jawab yang sesuai sehingga 

kinerja paramedis  akan meningkat. 

2. Diharapkan pihak rumah sakit juga dapat mempertahankan serta 

meningkatkan beberapa unsur lain dari gaya kepemimpinan demokratis 

yaitu pengambilan keputusan dan empati, karena kedua unsur ini 

mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam mempengatuhi kinerja 

paramedis, diantaranya dengan melakukan diskusi dalam forum-forum 

yang tidak formal agar mampu mendengar pendapat yang ingin 

disampaikan dalam melakukan pengambilan keputusan ketika paramedis 

merasa berpengaruh sehingga kinerja paramedis juga akan meningkat.   

3. Mengingat beberapa unsur gaya kepemimpinan demokratis dalam 

penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi 

Kinerja paramedis diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai 

acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini 

dengan mempertimbangkan berbagai unsur yang belum termasuk dalam 

penelitian ini. 


