
 
 

87 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan Bab 

IV mengenai hubungan talenta terhadap kinerja POLRI di Polsekta Arcamanik 

Bandung, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan memberikan 

beberapa saran sebagai masukkan bagi perusahaan. 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui kuesioner yang disebarkan 

dan telah diolah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam melakukan identifikasi profil talenta POLRI di Polsekta Arcamanik 

Bandung. Komponen talenta diambil dari 34 tema bakat dari metode yang 

digunakan, tema-tema bakat terpilih sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, 

yaitu bakat Communication / Komunikasi dalam pengelompokkan Relating 

Talents : Tema ini menggambarkan seseorang yang mampu menyampaikan 

apa yang diketahuinya dengan cara yang mudah dimengerti. Selain itu, 

mereka adalah seorang lawan bicara yang baik. Bakat Developer / 

Pengembang dalam pengelompokkan Impacting Talents : Tema ini 

menggambarkan seseorang yang senang membantu orang dalam pencapaian 

tujuan-tujuannya. Bakat Deliberrative / Penuh perhitungan dalam 

pengelompokkan Thinking Talents : Tema ini menggambarkan seseorang 

yang sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan atau menentukan 

pilihan. Ia tidak berani mengambil resiko, sehingga ia selalu mengantisipasi 

kesalahan yang berkemungkinan untuk muncul. Selain itu, mereka 

cenderung waspada dan terkesan curiga. Bakat Input / Masukan dalam 

pengelompokkan Thinking Talents : Tema ini menggambarkan seseorang 
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yang senang mengumpulkan dan mencari berbagai informasi. Bakat 

Intellection /  Intelektual dalam pengelompokkan Thinking Talents : Tema 

ini menggambarkan seseorang yang senang dalam hal berolah pikir dan 

senang memikirkan sesuatu secara mendalam. Ia senang meluangkan 

waktunya untuk berintrospeksi diri. Bakat- bakat tersebut adalah bakat 

alamiah yang dibutuhkan polisi, sehingga para polisi  memiliki 

kemampuan, keterampilan agar mencapai kinerja yang maksimal.  

2. Hubungan Profil Talenta dengan Kinerja POLRI di Polsekta Arcamanik 

Bandung berdasarkan perhitungan koefesien determinasi adalah sebesar 

50.12% dan sisanya 49.88% dipengaruhi oleh faktor lainya yang tidak 

diteliti oleh penulis seperti kompetensi, pengembangan, pelatihan dan lain-

lain. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan korelasi Rank Spearman, 

maka diperoleh nilai rs sebesar 0,708. Karena nilai rs berada diantara 

0,600-0,799 maka hubungan talenta dengan kinerja dapat dikatakan kuat. 

Dari perhitungan uji hipotesis, nilai thitung = 8,734 lebih besar dari ttabel = 

1,6646. Ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima, maka terdapat hubungan 

yang positif antara talenta dengan kinerja POLRI di Polsekta Arcamanik 

Bandung, dapat diterima. 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan hasil penelitian ini, ditunjukkan untuk keperluan 

pengembangan penelitian, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan yang 

mendukung kemajuan POLRI/instansi yang menjadi objek penelitian. Beberapa hal 

yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan penelitian lebih lanjut adalah: 

1. Bisa dijadikan sebagai tambahan cara untuk proses recruitmen dengan 

memiliki 5 talenta dari 34 talenta. 
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2. Bisa dilakukan untuk jenjang karir/pertimbangan promosi. 

3. Dengan mengetahui bakat dari setiap karakteristik pekerjaan, seperti pada 

polisi maka akan berguna untuk menciptakan kinerja yang unggul / tinggi. 


