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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dilihat secara keseluruhan, karyawan merasakan iklim komunikasi yang

kurang positif di Kisel (Koperasi Telekomunikasi Seluler) Pekanbaru.

Adanya indikator pemberian dukungan organisasi pada karyawannya dan

dukungan karyawan pada organisasinya tentang pernyataan di kisel tidak

ada karyawan yang berkonflik dengan responden menjawab tidak setuju

27% dan ini menunjukkan kurang positif sesuai dengan latar belakang

yang penulis paparkan di Bab sebelumnya.

2. Dari analisa diatas menjelaskan bahwa iklim komunikasi organisasi

berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan melibatkan antara atasan

dan bawahan dalam pembuatan keputusan bersama, kepercayaan yang

diberikan atasan kepada bawahan, dukungan organisasi kepada karyawan,

perhatian dan keinginan anggota organisasi untuk kinerja tinggi. Sesuai

dengan teori iklim komunikasi yang dijelaskan oleh Kopelman, Brief, dan

Guzzo (dalam Pace dan Faules, 2006:148).

3. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada

bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh

antara iklim komunikasi terhadap kinerja karyawan di Kisel (Koperasi

Telekomunikasi Seluler) Pekanbaru dengan t hitung > dari t tabel

(2,801>1,684), hal ini berarti apabila iklim komunikasi tinggi maka kinerja

karyawan akan meningkat pula. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,382 atau
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(38,2%) berada antara nilai rata-rata interval 0,20 – 0,399 yang berarti

berpengaruh tetapi rendah. Sedangkan 0,618 (61,8%) dipengaruhi oleh

faktor yang lain, dan tingkat signifikan 0,004 lebih kecil dari 0,05 dengan

hipotesis penelitian Ha diterima dan H0 ditolak yaitu Ha: Ada Pengaruh

yang Ignifikan antara Iklim Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja

Karyawan KISEL. H0: Tidak Ada Pengaruh yang signifikan antara Iklim

Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan KISEl.

4. Berdasarkan analisa regresi linear menunjukkan bahwa iklim organisasi

punya hubungan fungsional atau pengaruh positif berpola linier dan sangat

berarti/signifikan terhadap kinerja karyawan Kisel Pekanbaru. Hal ini

berarti bahwa semakin baik iklim organsasi, maka semakin baik /

meningkat pula kinerja karyawan.

B. Saran

Berdasarkan beberapa penemuan dalam penelitian ini, maka perlu

dikemukakan saran sebgai berikut :

1. Kinerja karywan Koperasi Telekomunikasi Seluler (KISEL) Pekanbaru

masih perlu ditingkatkan pada sumua dimensi kinerja seperti kuantitas

kerja, kualitas kerja dan dimensi sikap dan perilaku.

2. Oleh karena iklim komunikasi organisasi punya pengaruh signifikan

terhadap kinerja karyawan, maka faktor tersebut perlu mendapat perhatian

yang lebih besar untuk ditingkatkan kualitasnya, Dimensi iklim
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komunikasi oragnisasi yang perlu mendapat perhatian besar antara lain

adalah dukungan organisasi antar karyawan.

3. Bagi pertumbuhan dan berkembangnya organisasi, perlu dibina hubungan

atasan dengan bawahan, antara karyawan dengan karyawan yang ada

dilingkungan kerja. Dan terbuka kepada masyarakat mengenai organisasi.

4. Diharapkan bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk mengangkat tema

ini dalam penelitiannya, agar mempertimbangkan faktor seperti latar

belakang masalah, landasan teori dan memperhatikan metedologi

penelitian tersebut mendapat hasil yang memuaskan dan dapat bermanfaat

bagi orang banyak.


