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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Peneliti menarik beberapa kesimpulan berdasarkan hasil olah data 

statistik yang peneliti lakukan pada penelitian mengenai Efektivitas Pelatihan 

Garda Pratama Oleh Divisi Operasional Terhadap Peningkatan Kualitas Kerja 

Anggota Security PT Securindo Nusatama Gemilang Kota Bandung, antara lain 

sebagai berikut : 

1. Ada hubungan yang sangat kuat (0.845) antara Tujuan Yang 

Direncanakan pelatihan garda pratama terhadap peningkatan kualitas 

kerja anggota security PT Securindo Nusatama Gemilang Kota Bandung. 

Hal ini menunjukan bahwa tujuan yang direncanakan oleh Divisi 

Operasional PT Securindo Nusatama Gemilang Kota Bandung memiliki 

pengaruh pada peningkatan kualitas kerja anggota securitynya. 

2. Ada hubungan yang kuat (0.750) antara Waktu Yang Ditetapkan 

pelatihan garda pratama terhadap peningkatan kualitas kerja anggota 

security PT Securindo Nusatama Gemilang Kota Bandung. Hal ini 

menunjukan bahwa waktu yang ditetapkan oleh Divisi Operasional PT 

Securindo Nusatama Gemilang Kota Bandung memiliki pengaruh pada 

peningkatan kualitas kerja anggota securitynya. 

3. Ada hubungan yang sangat kuat (0.792) antara Personil Yang Ditentukan 

pelatihan garda pratama terhadap peningkatan kualitas kerja anggota 
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security PT Securindo Nusatama Gemilang Kota Bandung. Hal ini 

menunjukan bahwa personil yang ditentukan oleh Divisi Operasional PT 

Securindo Nusatama Gemilang Kota Bandung memiliki pengaruh pada 

peningkatan kualitas kerja anggota securitynya. 

4. Ada hubungan yang sangat kuat ( 0.889) antara Efektivitas komunikasi 

pelatihan garda pratama terhadap peningkatan pengetahuan anggota 

security PT Securindo Nusatama Gemilang Kota Bandung. Hal ini 

menunjukan bahwa Efektivitas komunikasi pelatihan garda pratama oleh 

Divisi Operasional sudah berjalan dengan baik dan berpengaruh pada 

peningkatan pengetahuan anggota security PT Securindo Nusatama 

Gemilang Kota Bandung.  

5. Ada hubungan yang kuat (0.742) antara Efektivitas komunikasi pelatihan 

garda pratama terhadap peningkatan keterampilan anggota security PT 

Securindo Nusatama Gemilang Kota Bandung. Hal ini menunjukan 

bahwa Efektivitas komunikasi pelatihan garda pratama oleh Divisi 

Operasional sudah berjalan dengan baik dan berpengaruh pada 

peningkatan keterampilan anggota security PT Securindo Nusatama 

Gemilang Kota Bandung.  

6. Ada hubungan yang sangat kuat (0.806) antara Efektivitas komunikasi 

pelatihan garda pratama terhadap peningkatan kemampuan anggota 

security PT Securindo Nusatama Gemilang Kota Bandung. Hal ini 

menunjukan bahwa Efektivitas komunikasi pelatihan garda pratama oleh 

Divisi Operasional sudah berjalan dengan baik dan berpengaruh pada 
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kemampuan anggota security PT Securindo Nusatama Gemilang Kota 

Bandung.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil olah data statistik yang peneliti lakukan pada  

penelitian mengenai Efektivitas Komunikasi Pelatihan Garda Pratama Oleh 

Divisi Operasional Terhadap Peningkatan Kualitas Kerja Anggota Security PT 

Securindo Nusatama Gemilang Kota Bandung, maka peneliti memberikan saran 

yang membangun pada pihak-pihak sebagai berikut : 

5.2.1 Saran Untuk PT Securindo Nusatama Gemilang Kota Bandung 

1. Peneliti memberi saran kepada Divisi Operasional PT Securindo 

Nusatama Gemilang Kota Bandung untuk lebih meningkatkan lagi 

komunikasi dalam pelatihan garda pratama, agar seluruh anggota security 

dengan Divisi Operasional dapat berkomunikasi dengan baik 

2. Peneliti memberi saran kepada Divisi Operasional PT Securindo 

Nusatama Gemilang Kota Bandung untuk mengadakan evaluasi pada tiap 

bulan agar  para anggota security dapat memberikan masukan untuk 

kelangsungan pelatihan yang jauh lebih baik lagi. 

3. Diharapkan Divisi Operasional PT Securindo Nusatama Gemilang dapat 

lebih meningkatkkan materi yang disampaikan berupa teori dan 

praktiknya di seimbangkan sehingga para anggota security dapat lebih 

memahaminya. 

5.2.2 Saran Untuk Peneliti Selanjutnya 

 Adapun saran untuk peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya 
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adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat membekali diri dengan 

ilmu yang telah dipelajari untuk kemudian dapat diterapkan secara 

langsung pada saat penelitian. 

2. Bagi peneli selanjutnya yang akan melakukan penelitian harus 

memiliki inisiatif dan lebih aktif lagi dalam melaksanakan penelitian 

seperti lebih memanfaatkan waktu yang ada seperti membagikan 

angket karena peneliti menggunakan metode kuantitatif. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memahami metodelogi 

penelitian agar lebih terarah dalam melakukan penelitian dan lebih 

aktif serta teliti dalam mencari data mengenai penelitian yang sedang 

diteliti. 

 


