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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada PR. Trubus Alami Malang 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dilihat dari hasil pengaruh signifikan secara simultan dari variabel 

pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari metode diklat dan isi diklat 

terhadap peningkatan prestasi kerja pada PR. Trubus Alami Malang adalah 

terdapat pengaruh secara simultan, dimana hasil perhitungan statistik 

menunjukkan nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel dimana secara 

bersama-sama variabel metode diklat (X1) dan isi diklat (X2) mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan prestasi kerja 

karyawan. 

2. Dalam pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel pendidikan 

dan pelatihan terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan yang terdiri 

dari: 

a. Variabel diklat (metode diklat) 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, variabel metode diklat 

jika dilihat dari uji t adalah secara parsial variabel metode diklat 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan 

karena t-hitung lebih besar dari t-tabel. 
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b. Variabel diklat (isi diklat) 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, variabel isi diklat jika 

dilihat dari uji t adalah secara parsial variabel isi diklat berpengaruh 

signifikan terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan karena t-

hitung lebih besar dari t-tabel. 

3. Variabel diklat yang dominan dalam mempengaruhi peningkatan prestasi 

kerja karyawan pada PR. Trubus Alami Malang adalah variabel metode 

diklat, sehingga dalam penelitian di PR. Trubus Alami Malang metode 

diklat yang dilakukan akan memebrikan peningkatan prestasi kerja atau 

produktivitas kerja karyawannya.  

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian ini, peneliti erlu memeberikan beberapa saran yang 

dapat dipertimbangkan oleh PR. Trubus Alami Malang demi perkembangan 

perusahaan tersebut untuk beberapa dekade yang akan dating. Dan saran untuk 

penelitian dengan indikator yang sama. Adapun saran yang disampaikan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. PR. Trubus Alami Malang 

a. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di dalam PR. Trubus Alami 

Malang, harus mempertahankan dan meningkatkan metode diklat yang 

sudah dilaksanakan, karena dari penelitian yang telah dilakukan yang 

dominan mempengaruhi peningkatan prestasi kerja karyawan adalah 

variabel metode diklat. 

b. Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menyarankan 
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kepada PR. Trubus Alami Malang untuk melakukan evaluasi dan 

memperbaiki dalam pelaksanaan program pelatihan (training), karena 

program tersebut merupakan satu dari berbagai macam program yang 

dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. 

2. Peneliti selanjutnya 

a. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar lokasi yang 

ditentukan menerapkan program pendidikan dan pelatihan dalam 

usaha untuk peningkatan produktivitas para pekerjanya, sehingga data 

yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. 

b.  Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah 

variabel penelitian seperti pelatih (trainer), lama waktu, kualitas 

karyawan. 

 




