
 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil dari analisis data yang dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima, yaitu terdapat hubungan 

yang positif antara pelaksanaan komunikasi yang efektif dengan peningkatan disiplin  kerja 

karyawan pada Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang. Hal ini didasarkan pada : 

1. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus korelasi product moment 

diperoleh nilai r sebesar 0,812 dengan nilai N = 86. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang tinggi antara variabel bebas (komunikasi) dan variabel terikat (disiplin 

kerja). Arah hubungannya adalah positif karena r bernilai positif, berarti semakin baik 

pelaksanaan komunikasi yang dilakukan maka akan semakin meningkatkan disiplin 

kerja karyawan pada Chandra Superstore Cabang Tanjung. 

2.  Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t menunjukkan bahwa dengan tingkat 

kepercayaan 95% dan derajat kebebasan (dk) sebesar 84 (86-2=84), nilai  t-hitung 

(12,751) adalah lebih besar dari nilai t-tabel (1,989). Maka Ho ditolak dan Ha 

diterima yang berarti secara keseluruhan variabel bebas (komunikasi) mempunyai 

hubungan yang positif dengan variabel bebas (disiplin kerja). 

3. Melihat dari berbagai indikasi yang ada, maka secara umum dapat dikatakatan bahwa 

pelaksanaan komunikasi yang efektif sangat diperlukan oleh para karyawan. Hal ini 

terlihat dari jawaban yang diberikan responden terhadap pernyataan yang telah 

diajukan. Contohnya terlihat dari hasil pernyataan responden mengenai instruksi kerja 



yang diberikan oleh atasan, yang menyatakan bahwa instruksi kerja yang diberikan 

kadangkala masih kurang jelas sehingga menimbulkan ketidakjelasan serta kurang 

dapat dipahami oleh para karyawan. 

 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran atau masukan dari penelitian 

ini yang dapat menjadi pertimbangan bagi manajemen Chandra Superstore Cabang Tanjung 

Karang sebagai berikut : 

1. Lebih memperhatikan dan peduli terdahap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

disiplin kerja karyawan. Khususnya pada masalah teladan pimpinan untuk selalu 

berdisiplin dalam bekerja. Pimpinan harus lebih sering untuk memberikan teladan 

kepada para bawahannya untuk selalu berdisiplin dalam bekerja, sehingga karyawan 

akan lebih termotivasi lagi untuk selalu berdisiplin dalam bekerja. 

2. Kemudahan dalam memperoleh informasi khususnya mengenai prosedur pemberian 

insentif  yang ditetapkan oleh perusahaan perlu ditingkatkan lagi, sehingga karyawan 

dapat dengan mudah memperoleh informasi yang sudah selayaknya mereka ketahui. 

3. Perlu ditingkatkannya peran serta karyawan dalam berbagai kegiatan di dalam 

perusahaan. Seperti kegiatan bermusyawarah untuk mencari jalan keluar dari berbagai 

permasalahan yag sedang dihadapi perusahaan, sehingga para karyawan akan lebih 

merasa dihargai. 

 


