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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data mengenai Pengaruh Komunikasi 

interpersonal terhadap Motivasi kerja pegawai pada Kantor Camat 

Bangkinang Kabupaten Kampar yang diolah melalui jawaban responden dari 

angket penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:  

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dari perhitungan program 

SPSS diperoleh koefsien korelasi (R) sebesar 727, dengan demikian nilai 

R Square  = 529 berarti variabel komunikasi interpersonal pemimpin 

memberikan hubungan sebesar 52.9% dengan Motivasi kerja pegawai 

pada Kantor Camat Bangkinang Kabupaten Kampar sedangkan sisanya 

sebesar (100% - 52.9)= 47.1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel 

yang diteliti. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hubungan Komunikasi 

Interpersonal dengan Motivasi Kerja Pegawai pada Kantor Camat 

Bangkinang Kabupaten Kampar termasuk kuat karena berada pada 

kategori 0.40-0.559 (cukup kuat). 

2. Oleh karena nilai t hitung > t tabel ((5.605> 2.052)   maka Ho ditolak, 

artinya bahwa ada hubungan secara signifikan antara komunikasi 

interpersonal dengan Motivasi kerja pegawai pada Kantor Camat 

Bangkinang Kabupaten Kampar. Jadi dalam kasus ini dapat disimpulkan 

bahwa komunikasi interpersonal berhubungan dengan Motivasi kerja 

pegawai pada Kantor Camat Bangkinang Kabupaten Kampar. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, 

maka pada bagian ini perlu diberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait 

dengan penelitian ini yaitu : 
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1. Bagi pimpinan Kantor Camat Bangkinang Kabupaten Kampar diharapkan 

lebih menjalin hubungan yang lebih baik lagi antar pegawainya, agar 

karyawan merasa termotivasi dalam bekerja. 

2. Bagi pegawai agar lebih cepat tanggap dalam menangkap informasi yang 

disampaikan oleh atasannya, baik instruksi kerja maupun informasi 

penting tentang Kantor Camat agar dapat meningkatkan kinerja Kantor 

Camat Bangkinang Kabupaten Kampar. 

3. Pegawai lebih berani mengungkapkan pendapat kepada atasannya baik 

informasi maupun ide untuk menjadi masukan bagi Kantor Camat 

Bangkinang Kabupaten Kampar. 

4. Kepada Kantor Camat Bangkinang Kabupaten Kampar agar lebih 

memperhatikan regenerasi pegawai melihat banyaknya pegawai yang 

kurang maksimal dalam bekerja, agar Kantor Camat Bangkinang 

Kabupaten Kampar mampu meningkatkan kinerjanya. 

 

 

 

 

 

 


