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BAB V 

PENUTUP 

A.   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yakni 

tentang pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadao kinerja 

pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, maka peneliti 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Iklim komunikasi organisasi di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Cilacap berdasarkan analisis data penelitian 

mendapatkan hasil 68,5% berdasarkan index 

presentase yaitu baik. Hal ini memperlihatkan iklim 

komunikasi organisasi yang terbentuk di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Cilacap sudah baik. 

2. Kinerja Pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Cilacap berdasarkan analisis data penelitian 

mendapatkan hasil 69,7% berdasarkan index 

presentase yaitu baik. Hal ini memperlihatkan Kinerja 

Pegawai yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Cilacap sudah baik. 

3. Iklim komunikasi organisasi di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Cilacap memliki pengaruh terhadap kinerja 

pegawai nya dengan signifikansi sebesar 0,000, 

sehingga jika 0,000<0,05. Iklim komunikasi organisasi 

yang terbentuk pada lingkungan organisasi Sekretariat 

daerah mempengaruhi kinerja pegawai nya. 

4. Iklim komunikasi organisasi di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Cilacap memiliki pengaruh yang besar 

terhadap kinerja pegawai nya, dengan nilai koefisien 

sebesar 75,4%. Pegawai Sekretariat Daerah merasakan 

besarnya pengaruh iklim komunikasi organisasi 
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terhadap kinerjanya. Dalam penelitian pengaruh Iklim 

Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap menyimpullkan 

adanya pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap 

kinerja pegawai secara signifikan dengan hasil sebesar 

0,800-1,000 dan penelitian ini mendapatkan angka 

0,868 yang berarti mempunyai pengaruh kuat antara 

variabel iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja 

pegawai. Ini membuktikan bahwa teori hubungan 

manusia yang dikemukakan oleh Elton Mayo mengenai 

pentingnya aspek psikologis dan sosial manusia 

(pegawai) sebagai individu maupun kelompok kerja 

yang mana hal ini jika berjalan dengan baik akan 

meningkatkan kinerja pegawai. 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yakni 

tentang pengaruh iklim komunikasi terhadap kinerja pegawai di 

Sekretarit Daerah Kabupaten Cilacap, maka ada beberapa hal 

yang dapat peneliti sarankan dan dapat diperhatikan oleh pihak 

organisasi antara lain: 

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap sebagai tempat 

penelitian ini dilakukan perlu lebih memperhatikan 

lagi iklim komunikasi organisasi terutama hambatan 

pada komunikasi dari bawahan ke atasan dengan tidak 

membatasi akses komunikasi dari bawahan ke atasan 

sehingga komunikasi berjalan secara efektif 

2. Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap perlu 

memperhatikan lagi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai meliputi sumber 

daya, ketrampilan, dan motivasi pegawai, seperti 
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meningkatkan kemampuan pegawai dengan 

pelatihan, meningkatkan fasilitas yang menunjang 

pekerjaan pegawai, dan menempatkan pegawai pada 

bagian yang relevan dengan pendidikannya. 

3. Pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap 

kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Cilacap sudah sangat baik, namun perlu untuk  

dibentuk lingkungan kerja yang nyaman dan lebih 

kondusif mengikuti era perkembangan zaman 

sehingga kinerja pegawai menjadi lebih baik lagi, 

seperti mendesain ruang kerja yang lebih modern 

seperti tempat rapat dengan nuansa retro ataupun 

casual  mengikuti perkembangan zaman.


