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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab terakhir ini, peneliti akan membaahas mengenai kesimpulan 

berdasarkan hasil penelitian tentang “Pengaruh Komunikasi Internal terhadap 

Kinerja Pegawai di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri (PPPPTK BMTI) Cimahi”. 

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil pengolahan dan 

analisis data, peneliti juga akan mencoba memamparkan implikasi dan 

memberikan beberapa makusan atau saran baik untuk Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik 

Industri (PPPPTK BMTI) Cimahi dan peneliti selanjutnya. 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil analisis data 

penelitian maka diperoleh bahwa gambaran mengenai masing-masing variabel 

dan keterkaitan antara variabel yang dapat peneliti simpulkan. Gambaran variabel 

X (Komunikasi Internal) secara umum termasuk dalam kategori sangat baik. Hal 

ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu komunikasi vertikal, komunikasi 

horizontal, dan komunikasi diagonal.dari hasil penelitian yang dilakukan secara 

empirik di lapangan bahwa, ke tiga indikator tersebut dapat dilaksanakan dengan 

sangat baik di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependididikan Bidang Mesin dan Teknik Industri (PPPPTK BMTI) Cimahi. 

Dengan demikian, proses komunikasi internal yang dilakukan pegawai telah 

dilakukan dengan sangat baik. 

Sedangkan gambaran umum variabel Y (kinerja pegawai) di Pusat 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang 

Mesin dan Teknik Industri (PPPPTK BMTI) Cimahi termasuk kategori sangat 

baik. Hal tersebut didasarkan melalui beberapa aspek yang menjadi tolok ukur 

penilaian kinerja pegawai, diantaranya adalah kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, 

efektivitas, dan kemandirian. Dengan demikian, capaian kinerja yang dilakukan 

pegawai telah dilakukan dengan sangat baik. 
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Selain itu, hasil perhitungan koefisien korelasi antara variabel X dan 

variabel Y menunjukan bahwa kinerja pegawai di Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik 

Industri (PPPPTK BMTI) Cimahi dipengaruhi kuat oleh adanya proses 

komunikasi internal. Hasil perhitungan tingkat signifikan, diperoleh hasil antara 

komunikasi internal dan kinerja pegawai menunjukan adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara komunikasi internal dan kinerja pegawai di Pusat Pengembangan 

dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik 

Industri (PPPPTK BMTI) Cimahi. Dengan demikian, hipotesis “Terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan dari Komunikasi Internal terhadap Kinerja 

Pegawai di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri (PPPPTK BMTI) Cimahi” dapat 

diterima. 

 

5.2 Implikasi 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai “Pengaruh 

Komunikasi Internal terhadap Kinerja Pegawai di Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik 

Industri (PPPPTK BMTI) Cimahi”, maka dapat diperoleh implikasi sebagai 

berikut:  

1. Proses komunikasi internal, yang difokuskan kepada indikator kinerja 

menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal tersebut diartikan bahwa proses 

komunikasi internal yang baik dapat memberikan dampak yang positif bagi 

sebagian besar pegawai. Fungsi komunikasi yang baik dapat memberikan 

beberapa dampak yang positif, diantaranya : 1) Membuat para pegawai terlibat 

dalam isu-isu organisasi dan menjabarkannya ke dalam tindakan-tindakan 

tertentu di bawah satu komando; 2) Membuat para pegawai mewujudkan dan 

mengatur hubungan antara sesama untuk maksud peningkatan produktivitas 

organisasi; 3) Membuat para pegawai memiliki kompetensi untuk mengatur 

ataumengambil keputusan dalam suasana yang rumit, bahkan ketidak pastian. 
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Adapun jika proses komunikasi internal tidak dilaksanakan dengan baik maka 

akan berdampak negatif terhadap terhadap pegawai seperti : 1) Adanya ketidak 

jelasan dalam pengorganisasian pekerjaan; 2) Adanya ketidak harmonisan 

terhadap anggota satu sama lain; 3) Dapat berakibat konflik; 4) Terpecahnya 

suatu organsiasi itu sendiri. 

2. Kinerja pegawai, dalam menjalanknan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

seorang pegaweai tidak menutup kemungkinan jika masih terdapat pegawai 

yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, ketentuan maupun tata tertib 

suatu lembaga, maupun dalam pengerjaan tugas yang tidak sesuai. Setiap 

pegawai yang tidak menunjukkan kinerja yang baik tentunya akan 

mendapatkan punishmen yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

3. Diketahui komunikasi internal dapat menjadi salah satu faktor pendukung yang 

dapat meningkatkan kinerja pegawai di Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik 

Industri (PPPPTK BMTI) Cimahi, baik itu dalam meningkatkan 

ketercapaian/keberhasilan dari perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini 

diharapakan dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam memecahkan maslalah 

terkait kinerja pegawai dengan menciptakan komunikasi internal yang baik 

serta efektif, sehingga pegawai mengerti dan dapat lebih memahami suatu hal 

yang dikomunikasikan terkait pekerjaan. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil analisis dan temuan yang diperoleh, penulis akan 

mengajukan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi phak 

lembaga maupun bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang 

sejenis, yaitu sebagai berikut: 

5.3.1 Bagi Pihak Lembaga 

 Berdasarkan hasil pengamatan melalui penelitian terkait komunikasi 

internal terhadap kinerja pegawai di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri (PPPPTK 

BMTI) Cimahi pada dasarnya komunikasi yang ada di lembaga sudah tergolong 

dalam kategori sangat baik. Namun, dalam mencapai kebaikan tersebut tidak 
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dapat dipungkiri oleh adanya hambatan-hambatan yang dilaluinya. Melalui 

hambatan tersebut, peneliti akan mencoba memberikan beberapa rekomendasi 

yang ditujukan untuk pihak lembaga terkait, dan bagi peneliti selanjutnya, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Atasan atau pimpinan lembaga dan pegawai untuk lebih meningkatkan 

intensitas pertemuan formal antar unit kerja seperti rapat terjadwal dengan 

tujuan untuk  mengevaluasi hasil kerja pegawai maupun organisasi, sehingga 

dapat tercipta komunikasi yang lebih baik dan terbuka. 

2. Seluruh personil atau sumber daya manusia yang ada di dalam lembaga baik 

yan terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk tetap menjaga sistem 

komunikasi internal agar senantiasa berjalan efektif. 

3. Pimpinan lembaga hendaknya lebih banyak berperan aktif dalam melakukan 

pengawasan dan menilai kinerja para pegawainya. Baik dalam pemeriksaan 

cara serta hasil pekerjaan setiap pegawainya agar pegawai dapat menyelesaikan 

pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh lembaga. 

 

5.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Bagi yang tertarik meneliti tentang komunikasi internal dan kinerja 

pegawai, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Pada studi pendahuluan sebaiknya dilakukan lebih komprehensif dan 

mendalam, dan benar-benar dinyatakan bahwa dalam lokasi penelitian yang 

dituju memiliki permasalahan yang perlu dicari jalan keluarnya. Hal tersebut 

dimaksud agar tidak terjadi kesalahpahaman antara apa yang akan diteliti 

dengan kondisi nyata dilapangan. 

2. Apabila melakukan penelitian terkait dengan komunikasi internal dan kinerja 

pegawai maka penili selanjtnya dapat melakukan penelitian menggunakan 

metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif agar hasil yang didapatkan 

dapat lebih akurat dan benar-benar teruji. Namun, apabila peneliti selanjutnya 

tertarik untuk melakukan penelitian terkait komunikasi internal dan kinerja 

pegawai dengan menggunakan metode kuantitatif, lebih baiknya jika dalam 

penyusunan instrumen  peneltitian lebih di analisis lagi karena fakta di 

lapangan jawaban yang diberikan oleh responden tidak sesuai dengan 



99 
 

Nurul Siti Rahmah, 2019 
PENGARUH KOMUNIKASI INTERNAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI PUSAT PENGEMBANGAN 
DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG MESIN DAN TEKNIK 
INDUSTRI (PPPPTK BMTI) CIMAHI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

pengamatan peneliti. Pegawai terkadang mengisi angket penelitian secara asal. 

Responden cenderung lebih memberikan jawaban sesuai dengan pendapatnya 

sendiri bukan berdasarkan fakta yang ada.  

  

 


