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BAB IX 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

9.1. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan: 

1. Kepemimpinan IW tidak dengan dilahirkan begitu saja tetapi dipengaruhi oleh 

faktor sosial yaitu lingkungan sekitar tempat IW tinggal sejak dini hingga 

dewasa. Faktor ini mempengaruhi melalui lingkungan sekitar tempat tinggal 

yang banyak digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan – kegiatan yang 

bersifat organisasional. Selain itu, terdapat faktor individu yaitu faktor 

pendidikan yang melatarbelakangi proses IW menjadi seorang pemimpin, aktif 

dalam organisasi dan prestasi menjadi salah satu jalan menuju proses IW sukses 

dalam memimpin. 

2. Dari perspektif teori kepemimpinan, kepemimpinan IW mirip dengan teori 

kelompok dimana dalam mengembangkan organisasi IW melakukan pertukaran 

yang positif antara pemimpin dan bawahannya untuk mencapai visi misi 

organisasi. IW juga merupakan pemimpin yang suportif yang bersifat egaliter 

dan mendukung kebutuhan bawahannya. Selain itu mirip dengan teori 

transformasional, tetapi yang menonjol yaitu dalam hal motivasi yang 

menginspirasi bahwa IW selalu mendorong untuk menjadi yang terbaik dan 

bekerja bersama untuk membesarkan perserikatan, yang kedua adalah dalam hal 

stimulasi intelektual yaitu selalu membuat rancangan – rancangan strategi dan 

pemecahan masalah melalui diskusi dengan bawahannya. 
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3. Apabila dilihat dari perspektif teori perkembangan organisasi, STIKES 

'Aisyiyah menerapkan serangkaian aktivitas yang terkait dengan perubahan dan 

pengembangan yaitu memotivasi perubahan dengan menekankan pada 

kebutuhan perubahan manajerial dan permintaan terhadap adanya profesionalitas 

dengan menjalankan rencana – rencana strategis yang telah dibuat melalui 

implementasi dari nilai – nilai yang dianut STIKES „Aisyiyah dengan 

meningkatkan kualitas internal dan eksternal organisasi, pengembangan 

dukungan politik dengan melakukan kerjasama dengan institusi-instusi 

pemerintahan, mengelola perubahan dengan melakukan pembimbingan dan 

mengadakan acara – acara sosial. 

4. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh IW sebagai pemimpin adalah 

konflik pada diri sendiri dan bawahan pernah dirasakan, beban kerja ganda 

sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga, kemudian faktor usia yang 

merupakan suatu beban tekanan psikologis yang pernah dialami pemimpin saat 

IW masih muda, dan dari pihak ekternal bahwa harus menjadi yang terbaik 

untuk mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. 

9.2.  Saran 

Kepemimpinan digunakan untuk mengarahkan individu-individu pada 

tujuan suatu perusahaan. Begitu juga dengan kepemimpinan IW yang dapat 

menjadi inspirasi banyak perempuan untuk menjadi pemimpin dan pengajar. 

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan yang telah dibuat maka, berikut 

ini saran yang dapat penulis sampaikan. IW adalah contoh figur seorang perempuan 

yang telah berhasil dalam memimpin sebuah organisasi. 

1. Bagi pemimpin baru 
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Seorang pemimpin harus peka teerhadap kondisi lingkungan agar saat ada 

kebutuhan pengembangan organisasi yang ditujukan agar organisasi mampu 

beradaptasi pada perubahan lingkungan, pemimpin dapat menganalisis 

permasalahan organisasi dan mencari solusinya. Seorang pemimpi juga tidak 

boleh stagnan dan harus terus melakukan upgrading dan pengembangan agar 

organisasi yang dipimpinnya tidak tertinggal. 

2. Bagi pengembang organisasi 

Para pemimpin hendaknya lebih memperhatikan aspek-aspek kebutuhan yang 

ada di dalam tubuh organisasi dan tidak boleh takut terhadap perubahan 

Karena sesungguhnya perubahan yag diwujudkan dalam pengembangan 

organisasi tersebut demi meningkatkan daya saing organisasi di era global. 

3. Bagi pemimpin perempuan 

Perempuan yang akan menjadi pemimpin hendaknya harus lebih 

memperhatikan tanggung jawab sebagai istri dan pelaku organisasi dan bisa 

saling bekerja sama antara istri dan suami, saling membantu, serta harus lebih 

teliti dengan permasalahan yang ada dalam kehidupan maupun lingkungan 

sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 


