
 
 

92 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian yang telah dilakukan dan telah dijelaskan dalam bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tanggapan responden secara menyeluruh mengenai Disiplin Kerja Di 

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat adalah 3,61 dengan 

dikategorikan baik secara keseluruhan berada pada interval 3,40-4,19 yang 

menunjukan nilai yang baik. Dimana skor tertinggi sebesar 3,81 dalam 

pertanyaan “Saya bertanggung jawab akan tugas yang diberikan instansi”, 

sedangkan skor terendah sebesar 3,40 dalam pernyataan “Saya menyadari 

akan tugas pokok yang dilakukan pada saat bekerja”. 

2. Tanggapan responden secara menyeluruh mengenai Komunikasi 

Interpersonal Di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat adalah 3,53 

dengan predikat baik secara keseluruhan berada pada interval 3,40-4,19 

yang menunjukan nilai yang kuat. Dimana skor tertinggi sebesar 3,64 

dalam pertanyaan “Saya akan menanggapi pembicaraan atasan dengan 

senang hati”, sedangkan skor terendah sebesar 3,46 dalam pernyataan 

“Komunikasi antar bawahan dengan atasan terjalin dengan menyenangkan. 

3. Tanggapan responden secara menyeluruh mengenai Kinerja Karyawan Di 

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat adalah 3,72 dengan predikat 

baik secara keseluruhan berada pada interval 3,40-4,19 yang menunjukan 

nilai yang kuat. Dimana skor tertinggi sebesar 3,81 dalam pertanyaan 

“Saya selalu dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan”, sedangkan skor terendah sebesar 3,62 dalam pernyataan 

“Saya mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai standar yang telah 

ditetapkan oleh instansi. 
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Berdasarkan hasil koefisiensi korelasi spearman, maka diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1. Hubungan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dinas Kehutanan 

Provinsi Jawa Barat, berdasarkan hasil koefisien korelasi spearman adalah 

sebesar 0.864 yang artinya menunjukan keeratan hubungan yang sangat 

kuat antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan yang berada pada 

interval 0.800-1.000 serta menunjukan hubungan yang signifikan karena 

P= 0,000 < 0,005 pada tabel 4.15 (Uji Korelasi) 

2. Hubungan Komunikasi Interpesonal Terhadap Kinerja Karyawan Dinas 

Kehutanan Provinsi JawaBarat, hasil perhitungan koefisien korelasi 

spearman adalah sebesar 0.702 yang artinya menunjukan keeratan 

hubungan yang sangat kuat antara komunikasi interpersonal terhadap 

kinerja karyawan yang berada pada interval 0.600-0.799 serta menunjukan 

hubungan yang signifikan karena P= 0,000 < 0,005 pada tabel 4.15 (Uji 

Korelasi) 

Berdasarkan hasil koefisiensi determinasi, maka diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

1. Kontribusi disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Dinas Kehutanan 

Provinsi Jawa Barat, maka diperoleh besarnya Kd sebesar 74,64%, yang 

artinya disiplin kerja terhadap kinerja karyawan dipengaruhi sebesar 

61,15% oleh kinerja karyawan yang berada Di Kantor Dinas Kehutanan 

Provinsi Jawa Barat. Sedangkan sisanya 25,36% dipengaruhi oleh faktor 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

2. Kontribusi komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan Dinas 

Kehutanan Provinsi Jawa Barat, makadiperoleh besarnya Kd sebesar 

49,28%, yang artinya komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan 

dipengaruhi sebesar 49,28% oleh kinerja karyawan yang berada Di Kantor 

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan sisanya 50,77% 

dipengaruhi oleh faktor variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini 
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Berdasarkan uijhipotesis, maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Hubungan Disiplin Kerja dengan Kinerja Karyawan Di Dinas Kehutanan 

Provinsi Jawa Barat. Maka diketahui bahwa thitung16,900> ttabel 1,663 yang 

berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini berarti disiplin kerja secara 

parsial memiliki hubungan dengan kinerja karyawan di Dinas Kehutanan 

Provinsi Jawa Barat 

2. Hubungan Komunikasi Interpersonal dengan Kinerja Karyawan Di Dinas 

Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Makadiketahui bahwa thitung9,708> ttabel 

1,663 yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini berarti komunikasi 

interpersonal secara parsial memiliki hubungan dengan kinerja karyawan 

di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. 

3. Secara simultan Tingkat signifikansi yang diambil untuk penelitian adalah 

5%, dengan derajat kebebasan df= n- k- 1. Dimana, df= 100-3-1=96, 

dimana nilai Ftabel sebesar 3.09. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

perbandingan Fhitung dengan Ftabel adalah H0 ditolak karena Fhitung 

(162.295) > Ftabel(3,09) 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulan sebagaimana yang telah 

dijelaskan diatas, adapun saran yang dapat diberikan kepada pihak Dinas 

Kehutanan Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut : 

1. Berdasarkan tanggapan responden secara menyeluruh mengenai disiplin 

kerja di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang mempunyai 

nilai tertinggi sebesar 3,81 dalam pertanyaan “Saya bertanggung jawab 

akan tugas yang diberikan instansi”, Hal pernyataan ini menunjukan 

bahwa  responden harus mempertahankan peraturan yang telah ditentukan 

oleh intansi , sedangkan skor terendah sebesar 3,40 dalam pernyataan 

“Saya menyadari akan tugas pokok yang dilakukan pada saat bekerja”, 

dalam pertanyaan ini menunjukan bahwa karyawan harus memperbaiki 

dan menyelesaikan tugas yang diberikan instansi tepat pada waktu. 
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2. Berdasarkan tanggapan responden secara menyeluruh mengenai 

komunikasi interpersonal di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. 

Dimana skor tertinggi sebesar 3,64 dalam pertanyaan “Saya akan 

menanggapi pembicaraan atasan dengan senang hati”, hal pertanyaan ini 

menunjukan bahwa karyawan harus bisa memahami pembicaraan yang 

diberikan oleh atasan, sedangkan skor terendah sebesar 3,46 dalam 

pernyataan “Komunikasi antar bawahan dengan atasan terjalin dengan 

menyenangkan, hal pertanyaan ini menunjukan bahwa karyawan tidak 

terjalin harmonis antara bawahan dan atasan. Sehingga atasan harus 

memiliki sikap yang baik terhadap bawahan agar tercipta sosialisasi 

berkomunikasi lebih baik lagi. . 

3. Berdasarkan tanggapan responden secara menyeluruh mengenai kinerja 

karyawan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Dimana skor 

tertinggi sebesar 3,81 dalam pertanyaan “Saya selalu dapat menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan”, hal pertanyaan ini 

menunjukan bahwa karyawan harus mempertahankan pekerjaan yang 

ditentukan oleh instansi , sedangkan skor terendah sebesar 3,62 dalam 

pernyataan “Saya mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai standar yang 

telah ditetapkan oleh instansi”, hal pertanyaan ini karyawan harus 

meningkatkan kembali dalam perkerjaan sesuai dengan kemampuannya 

masing – masing.  

4. Berdasarkan hubungan disiplin kerja dan komunikasi interpersonal dengan 

kinerja karyawan di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, maka  

penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu (Sudarto, Lubis, 

Hidayat (2009) dan bertolak belakang dengan fenomena di Dinas 

Kehutanan Provinsi Jawa Barat, yaitu Disiplin meningkat dan kinerja 

karyawan menurun. Oleh karenanya maka Dinas Kehutanan Provinsi Jawa 

Barat harus lebih memperhatikan komunikasi interpersonal. 

  


