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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan Peneliti, 

mengenai “Internalisasi Budaya Organisasi Ethica Fashion and Friends 

Bandung Pada Kegiatan Morning of Spirit Dalam Memberikan Motivasi Kerja 

Karyawan” maka Peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemahaman nilai-nilai Ethica Fashion and Friends pada kegiatan morning 

of spirit dilakukan melalui berbagai cara mulai dari pemberian informasi 

seputar perusahaan, pemberian materi isnpiratif yang berkaitan dengan 

nilai-nilai perusahaan dengan dibungkus secara menarik dan dilakukan 

secara konsisten. 

2. Interpretasi simbol pada kegiatan morning of spirit dilakukan secara verbal 

dan perilaku, dimana simbol verbal berupa jargon yang diucapkan pada saat 

kegiatan morning of spirit termasuk juga jargon poin poin budaya kerja, 

sedangkan simbol perilaku berupa ritual yang sama dan konsisten dilakukan 

pada saat kegiatan morning of spirit yakni pembacaan tilawah, inspiring 

speech¸dll yang pelaksanaannya tidak terlepas dari implementasi budaya 

organisasi Ethica Fashion and Friends 

3. Interpretasi tindakan berupa pelaksanaan dan tindakan karyawan pada 

kegiatan morning of spirit  yang mengacu nilai-nilai budaya organisasi 
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mulai dari Enthusiasm, Team Work, High Performance, Integrity, Creative, 

dan Spiritual. 

4. Internalisasi budaya organisasi Ethica Fashion and Friends Bandung pada 

kegiatan morning of spirit dalam memberikan motivasi kerja karyawan 

merupakan langkah yang tepat karena pada setiap rangkaian kegiatannya 

selalu memuat nilai-nilai budaya Ethica yang mengarahkan karyawan untuk 

mengembangkan potensi dan memotivasi untuk bekerja. Selain itu nilai-

nilai budaya organisasi Ethica Fashion and Friends juga sudah sesuai dan 

memeuhi asas dan penerapan yang seharusnya ada pada budaya organisasi. 

5.2 Simpulan 

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti harus mampu memberikan 

sesuatu yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, instansi atau 

lembaga serta berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah peneliti 

menyelesaikan pembahasan pada skripsi ini, maka pada bab penutup peneliti 

mengemukakan saran-saran sesuai dengan hasil pengamatan dalam pembahasan 

skripsi ini. Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Saran Untuk Ethica Fashion and Friends Bandung 

a. Pelaksanaan kegiatan morning of spirit sebaiknya dikelola dan ditampilkan 

dengan suasana yang baru baik itu dari rangkaian susunan acara maupun 

materi yang disampaikan. 
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b. Sebaiknya penggunaan simbol-simbol non verbal seperti poster, gambar, 

dll yang menunjukan nilai-nilai budaya organisais Ethica dimaksimalkan, 

tidak hanya ditampilkan saat kegiatan morning of spirit. 

2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Sebaiknya sebelum melakukan penelitian pahami dulu objek penelitian 

secara mendalam, lakukan wawancara pra penelitian dengan seksama lalu 

tentukan fokus penelitian secara jelas  

b. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya tentang objek 

yang sama, diharapkan agar membaca referensi-referensi terlebih dahulu 

agar tidak membingungkan.  

c. Bersikap dengan sopan pada siapapun khusunya pada orang-orang yang 

nantinya akan terlibat pada penelitian agar kelancaran penelitian tetap 

terjaga dengan  


