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BABV 


KESlMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 


Dari hasil pembahasan sebelumnya, tampak bahwa secara statistik 

pelatihan Analisis Transaksional tidak memberikan pengaruh terhadap 

peningkatan kemampuan komunikasi keluarga pada peserta PPDS I RSU Dr. 

Soetomo tahu 2005. Namun jika dilihat dari angket individu menunjukkan bahwa 

pelatihan ini menunjukkan adanya pengaruh pelatihan pada tahap kognisi dan 

afeksi serta belum sampai pada tahap psikomotor. 

Adanya perbedaan secara statistik dan hasil angket ini disebabkan karena 

beberapa hal : yang pertama, bahwa pelatihan selama satu minggu masih 

mendudukkan peserta pada tahap perubahan kognisi dan afeksi sehingga belum 

sampai pada tahap psikomotor (perilaku) dan masih membutuhkan waktu yang 

lebih lama dan proses yang lebih panjang untuk bisa sampai pada tahap 

psikomotor. Yang kedua, karena pelatihan Analisis Transaksional ini adalah 

program yang wajib diikuti maka ada kemungkinan peserta mengikutinya karena 

adanya motivasi ekstrinsik supaya tidak mendapatkan sanksi sehingga akan 

rnengbarnbat dilakukannya suatu perubaban ke arab yang lebib baik. Alasan yang 

ketiga, pelatihan yang ditujukan untuk peserta PPOS I ini bukanlab pelatiban 

kbusus untukkeluarga sehingga rnetode dan materi serta contob-contob yang 

disampaikan dalarn pelatiban tidak mengkbususkan banya pada permasalahan 

keluarga sebingga tidak secara langsung mernberikan pengaruh terhadap 
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peningkatan kemampuan komunikasi keluarga. Yang keempat, metode pelatihan 

yang ada memperlambat pencapaian tujuan pelatihan karena banyak peserta yang 

merasa jenuh dengan metode pelatihan yang terlalu banyak memberikan kuliah 

sehingga mengharapkan adanya banyak perbaikan maka tujuan pelatihan bisa 

dicapai secara optimal sehingga bisa memberikan pengaruh yang lebih signifikan. 

Yang kelima, persepsi peserta terhadap pelatihan sangat mempengaruhi motivasi 

dan sikap peserta dalam mengikuti pelatihan. Jika paserta mempersepsikan bahwa 

pelatihan yang diikutinya itu bermanfaat maka pelatihan akan diikuti secara aktif. 

Jika sebaliknya, maka peserta hanya mendengarkan saja dantidak terlibat aktif 

dalam pelatihan. 

B. SARAN 

1. Untuk Penerapan 

a. Peserta Pelatihan 

Pelatihan ini bisa dimanfaatkan oleh peserta untuk melakukan instropeksi 

diri secara menyeluruh mengenai hal-hal yang sudah dilakukan dan belum 

dilakukan baik kepada dirisendiri maupun kepada orang lain. Selain itu, pelatihan 

ini juga bisa dijadikan pengetahuan tentang langkah-Iangkah untuk melakukan 

beberapa perubahan. Jika diri sendiri sudah melakukan perbaikan, maka akan 

lebih mudah untuk melakukan perbaikan terhadap keluarga dan lingkungan yang 

lain. 
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b. Penyelenggara Pelatihan 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai sarana evaluasi penyelenggaraan 

pelatihan. Pelatihan ini terbukti memberikan manfaat bagi pesertanya untuk 

melakukan perubahan walaupun masih dalam tahap kognisi dan afeksi sehingga 

bisa terns dilangsungkan untuk PPDS L Untuk bisa mencapai tahap psikomotor, 

sebaiknya pelatihan ini tidak diadakan satu kali saja namun bisa diadakan 

pelatihan serupa dalam bentuk yang lebih sederha seperti ceramah, kajian atau 

seminar untuk mengingat kembali materi-materi yang telah didapat sebelumnya. 

Selain diperlukan pengingatan kembali, untuk bisa mencapai tahap psikomotor 

hams dilakukan pemeliharaan perilaku agar perubahan yang terjadi tidak hanya 

berlangsung satu atau dua kali. Pemeliharaan ini bisa dilakukan dengan adanya 

pengawas atau rekan yang bertindak sebagai pengingat jika yang bersangkutan 

melakukan kesalahan atau kekeliruan sehingga bisa dilakukan perbaikan secara 

bersama-sama. Jika rekanan untuk saling mengawasi dan mengingatkan ini bisa 

diwujudkan dalam suatu sistem yang merata maka akan ada suatu hubungan yang 

harmonis untuk mencapai suatu perubahan yang permanen. 

Selain bisa dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi, penelitian ini juga bisa 

digunakan sebagai penelitian awal sehingga nantinya bisa ada penelitian yang bisa 

melihat manfaat pelatihan Analisis Transaksional secara lebih luas terutama yang 

menyangkut kual itas pelayanan di rumah sakit. 
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2. Untuk peneliti Selanjutnya 

Pengaruh pelatihan Analisis Transaksional yang tidak signifikan salah satu 

sebabnya adalab babwa pelatiban itu tidak dikhususkan untuk keluarga sehingga 

metode dan materi serta contoh-contoh yang disampaikan dalam pelatihan tidak 

mengkhususkan pada pennasalahan keluarga sebingga tidak secara langsung 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemampuan komunikasi keluarga. 

Jika menginginkan basil statistik yang signifikan terhadap peningkatan 

kemampuan komunikasi keluarga, maka pelatihan yang diadakan sebaiknya 

khusus diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang memang membutuhkan 

adanya perbaikan komunikasi dalam keluarganya melalui peningkatan 

kemampuan komunikasi dengan mengikutkan suami istri secara bersama-sama 

dalam pelatihan. 

3. U otuk Tim Fasilitator 

Saran pertama untuk meningkatkan manfaat dan pencapaian tujuan bagi 

tim fasilitator adalah meningkatkan metode pelatihan dengan melakukan beberapa 

perbaikan misalnya penyampaian materi yang lebih variatif, optimalisasi 

penggunaan media dan juga kemasan pelatihan menjadi lebih menarik. 

Yang kedua, walaupun secara statistik tidak terbukti secara signifikan, 

namun pelatihan ini tetap memberikan manfaat bagi peserta pelatihan dalam hal 

perbaikan diri termasuk perbakan hubungan dengan orang lain seperti orang tua, 

anak, pasangan dan rekan sekolah ataupun rekan kantor. Untuk lebih 

memfokuskan manfaat pada pibak yang menginginkan perubaban tertentu, 
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pelatihan ini bisa dikemas sesuai dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu. Misal : 

Pelatihan Analisis Transaksional untuk pasangan suami istri, untuk remaja, atau 

untuk mahasiswa. Spesifikasi ini diperlukan untuk lebih fokus terhadap tujuan 

yang ingin dicapai waJaupun materi yang disampaikan tidak terlalu berbeda. 
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