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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan temuan yang telah didapatkan peneliti, maka peneliti 

akan memaparkan kembali hasil analisis dari “Pengaruh Kemampuan 

Komunikasi Instruktur terhadap Mutu Layanan Pembelajaran di Telkom 

Corporate University PT. Telkom Bandung” hal tersebut diperoleh gambaran 

mengenai variabel x (kemampuan komunikasi instruktur) di Telkom 

Corporate University Bandung dengan kategori sangat baik. Hal tersebut 

mengartikan, bahwa instruktur Telkom Corporate University memiliki 

kemampuan dalam melakukan komunikasi yang efektif baik secara verbal 

maupun nonverbal. Variabel y (mutu layanan pembelajaran) yang peneliti 

temukan memiliki kategori sangat baik juga. Hal tersebut menggambarkan 

kondisi mutu layanan pembelajaran di Telkom Corporate University telah 

sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan dan harapan dari peserta pelatihan. 

Keduanya dapat dilihat dari maisng-masing dimensi dan indikator yang telah 

peneliti paparkan.  

Pada variabel x (kemampuan komunikasi instruktur) dimensi yang 

memiliki skor rata-rata kecenderungan umum tertinggi yaitu competence is 

being assertive (kompetensi ketegasan) hal tersebut berkaitan dengan 

penjelasan instruktur dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

oleh peserta pelatihan. Indikator yang mendapatkan skor rata-rata 

kecenderungan paling rendah pada variabel x yaitu kemampuan instruktur 

dalam mengatur pola pertanyaan secara menyebar dengan skor. Untuk varibel 

y (mutu layanan pembelajaran) dimensi yang mendapatkan skor rata-rata 

kecenderungan umum paling tinggi yaitu emphaty (empati) yang menjelaskan 

bahwa tindakan instruktur ataupun staff penyelenggara pelatihan sesuai 

dengan kebutuhan peserta pelatihan. Indikator yang mendapatkan skor rata-
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rata kecenderungan umum paling rendah pada variabel y (mutu layanan 

pembelajaran) yaitu ketepatan waktu dalam kegiatan pembelajaran. 

Korelasi dan hubungan antara variabel x (kemampuan komunikasi 

instruktur) terhadap variabel y (mutu layanan pembelajaran) berada pada 

kriteria cukup kuat, yang artinya kemampuan komunikasi instruktur memiliki 

pengaruh yang cukup kuat atau signifikan terhadap mutu layanan 

pembelajaran di Telkom Corporate University Bandung. Besaran kontribusi 

yang diberikan oleh varibel x (kemampuan komunikasi instruktur) yaitu 

sebesar 28,5%  yang artinya menurun atau menaiknya mutu layanan 

pembelajaran di Telkom Corporate University Bandung ditentukan oleh 

kemampuan komunikasi instruktur sebesar 28,5%. Dan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain seperti faktor kemampuan instruktur lainnya, motivasi kerja 

instruktur atau peserta pelatihan, iklim organisasi, fasilitas, lingkungan, 

budaya dan sebagainya. 

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan 

bahwa hipotesis yang diajukan pada awal penelitian dapat diterima. Artinya, 

kemampuan komunikasi instruktr memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap mutu layanan pembelajaran. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti 

mengajukan beberapa rekomendasi berkaitan dengan hasil peneilitian yang 

diharapkan dapat menjadi masukan, khususnya bagi Telkom Corporate 

University Bandung sebagai oragnisasi pembelajar yang berfungsu untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kinerja sumber daya manusia (SDM), 

maka perlu adanya mauskan untuk penelitian selanjutnya serta pihak lain 

yang berkepentingan untuk menindaklajuti. Berikut rekomendasi yang 

peneliti ajukan antara lain: 

a. Bagi Telkom Corporate University Bandung 
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     Sejauh ini yang peneliti temui mengenai kemampuan komunikasi 

instruktur Telkom Corporate University mendapatkan penilaian sangat 

baik. Namun, menurut peneliti hal tersebut perlu terus dikembangkan 

karena teknologi yang semakin maju dan berkembang. Sehingga menuntut 

instruktur yang memiliki kemampuan lebih kompeten. Untuk itu, peneliti 

mencoba memberikan rekomendasi bagi instruktur Telkom Corporate 

University untuk mengikuti sertifikasi dalam persentasi ataupun sertifikasi 

mengajar yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan. Sehingga, skor rata-

rata kecenderungan yang mendapatkan nilai terendah dapat diminimalisir. 

     Bagi mutu layanan pembelajaran di Telkom Corporate University juga 

berdasarkan hasil penelitian mendapatkan penilaian sangat baik, namun 

hal tersebut tidak menjadi patokan untuk berpuas diri. Khususnya bagi 

dimensi dan insikator yang mendapatkan penilaian rata-rata paling rendah 

untuk terus ditingkatkan. Peneliti mencoba memberikan masukan perlunya 

koordinasi antara penyelenggara pelatihan, instruktur dan konseptor 

pelatihan untuk lebih mematangkan setiap materi serta persiapan 

pelaksanaan pelatihan sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan 

maksimal. 

b. Bagi Peserta Pelatihan 

Peserta pelatihan sebagai responden yang memberikan penilaian 

terhadap kemampuan komunikasi instruktur dan mutu layanan 

pembelajaran perlu lebih kritis dan aktif dalam memberikan penilaian 

dimana peserta pelatihan mengemukakan persepsinya terhadap realitas 

yang terjadi sebagai upaya peningkatan penyelenggaraan pelatihan. 

c. Penelitian Selanjutnya 

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya hendaknya dapat 

meneliti, mengkaji dan memperdalam kembali mengenai kemampuan 

komunikasi instruktur serta mutu layanan pembelajaran. Data penelitian 

ini diperoleh dari pendapat responden dengan menjawab kuesioner yang 
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peneliti sebarkan. Sehingga, data dalam penelitian ini masih terdapat 

banyak subjektivitas pendapat responden yang memungkinkan terjadinya 

bias. 

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat melakukan penelitian 

dengan faktor kemampuan instruktur lainnya serta dapat melakukan 

penelitian dengan objek yang sama namun menggunakan pendekatan 

kualitatif agar penelitiannya lebih fokus dan tidak terpatok dari angka-

angka sehingga lebih mendalam dengan penggunaan instrumen 

wawancara dan observasi. 

Selain itu, peneliti juga berharap bagi penelitian selanjutnya agar 

menggunakan data heterogen atau 360° dimana respondenya bukan hanya 

peserta pelatihan tetapi instruktur pelatihan dan penyelenggara pelatihan. 

Sehingga, hasil penelitiannya akan lebih maksimal karena ditinjau dari 

berbagai sudut pandang. 

 

 


