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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV dan menjawab tujuan dari penelitian ini, maka 

kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi kompetensi sosial, emosional dan kinerja pegawai di kelurahan 

berprestasi Kecamatan Lengkong secara keseluruhan sudah baik. Hal ini dapat 

dilihat berdasarkan hasil analisis deskriptif bahwa nilai rata-rata dimensi sudah 

berada diatas nilai batas rata-rata.  

2. Tidak ada perbedaan kinerja yang signifikan antara pegawai laki-laki dan 

perempuan, tetapi ada perbedaan kompentensi sosial dan emosional yang 

dimiliki.  

3. Kompetensi sosial memberi pengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai laki-laki sebesar 51.20 % dan memiliki hubungan yang sedang  

karena termasuk kedalam interval koefisien 0.40-0.599. Kompetensi sosial 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai perempuan 

sebesar 29.10% dan memiliki hubungan yang rendah karena termasuk kedalam 

interval koefisien 0.20-0.399. 

4. Kompetensi emosional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai laki-laki sebesar 43.30% dan memiliki hubungan yang sedang 
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karena termasuk kedalam interval koefisien 0.40-0.599. Kompentensi 

emosional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai 

perempuan sebesar 24.10% dan memiliki hubungan yang rendah karena 

termasuk kedalam interval koefisien 0.20-0.399. 

5. Kompetensi sosial dan emosional secara bersama-sama memberikan pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap pegawai sebesar 46.20% dan memiliki 

hubungan yang sedang karena termasuk kedalam interval koefisien 0.40-0.599. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV, maka saran yang diberikan peneliti adalah 

sebagai berikut : 

1. Kompetensi sosial yang dimiliki pegawai sudah baik dan memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerjanya. Tetapi ada beberapa dimensi yang masih 

perlu diperhatikan karena masih berada dibawah nilai rata-rata. Dimensi 

tersebut adalah kepemimpinan kelompok, pengaruh dan dampak, serta 

kemampuan mengembangkan orang lain. Untuk itu diperlukan dilakukan 

pelatihan rutin untuk kemampuan leadership dan kemampuan berinovasi. 

2. Kompetensi emosional yang dimiliki pegawai sudah baik dan memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerjanya. Tetapi ada beberapa dimensi 

yang berada dibawah nilai rata-rata dan perlu diperhatikan. Dimensi tersebut 

adalah kepercayaan diri, kepedulian terhadap pelanggan, dan sensitifitas. Untuk 

itu diperlukan pelatihan untuk dapat meningkatkan kemampuan dimensi 
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tersebut. Selain itu perlu dilakukan penghargaan terhadap hasil kerja pegawai 

yang baik agar pegawai merasa dihargai dan dapat meningkatkan tingkat 

kepercayaan dirinya. Kepedulian terhadap pelanggan atau warga juga perlu 

ditingkatkan mengingat salah satu tugas pokok kelurahan adalah memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan 

cara studi banding ke organisasi lain yang tingkat pelayanannya sudah baik dan 

dilakukan pelatihan bagaimana cara dan sikap dalam memperlakukan 

masyarakat dengan baik.   

3. Perlu dilakukan penelitian dengan model variabel lain, seperti budaya 

organisasi dan kompensasi, karena variabel kompetensi sosial mempengaruhi 

50% terhadap kinerja dan variabel kompetensi emosional hanya berpengaruh 

sebesar 25%.  


