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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Tinjauan 

Pelaksanaan Program Diklat Karyawan pada Bank Jabar Banten”, maka dapat 

diaambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan diklat karyawan di bank bjb cukup baik meskipun masih ada 

beberapa kendala dalam pelaksanaanya. Pelaksanaan diklat bank bjb memiliki 

beberapa tujuan yang ditujukan bagi para peserta, perusahaan, dan pihak lain. 

Pada intinya tujuan tersebut adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan 

karyawan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi para nasabah. 

2. Hambatan yang di alami pada saat pelaksanaan diklat di bank bjb antara lain 

berasal dari kurangnya pemahaman mengenai materi yang disampaikan dan 

kurangnya respon dari para peserta yang sebaiknya penyusunan materi sesuai 

dengan deksripsi jabatan peserta diklat yaitu frontliner dan materi yang 

disampaikan tidak bersifat kaku dan membosankan sehingga para peserta 

merasa lebih tertarik dengan penyampaian materi yang dilakukan oleh trainer 

dan lebih mudah memahami isi dari materi yang disampaikan. 

3. Cara mengatasi hambatan di bank bjb yaitu dengan cara penyusunan materi 

yang tepat sesuai dengan deskripsi jabatan yaitu pelayanan yang baik terhadap 
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nasabah, pemberian sanksi berupa pemotongan gaji atau penurunan jabatan, 

dan memperbaiki anggaran perusahaan. 

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil peneltian dan analisis data, maka penulis mengajukan 

saran untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan diklat yang dilaksanakan 

oleh bank bjb sebagai berikut : 

1. Sebaiknya materi disusun sesuai dengan deskripsi jabatan dan dalam 

penyampaiannya lebih menarik sehingga para peserta tidak merasa bosan dan 

sungkan dalam pemberian feedback atau timbal balik. 

2. Pihak eksternal dan internal penyelenggara diklat perlu memberikan motivasi 

atau dorongan serta berupaya menciptakan suasana yang kondusif agar pada 

peserta diklat pada saat pembelajaran menjadi lebih antusias mengikuti diklat. 

3. Pemilihan trainer yang tepat sesuai dengan kebutuhan para peserta sehingga 

materi akan tersampaikan dengan baik.  

4. Diharapkan para karyawan bank bjb bisa menerapkan ilmu yang diterima pada 

saat diklat ke dalam pekerjaannya sebagai pihak yang melayani para nasabah. 

5. Mencari atau merealisasikan solusi yang terbaik untuk mengatasi setiap 

masalah yang menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan diklat. 

 


