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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 

Hasil dari peneltian yang telah penulis lakukan mengenai 

efektifitas  downward communication di Kebun Binatang Surabaya 

yaitu tidak efektif. Sebanyak 69% karyawan menyatakan mereka 

setuju bahwa downward communication di Kebun Binatang 

Surabaya tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan 

lima indikator yaitu keterbukaan, kepercayaan pada pesan tulisan, 

pesan yang berlebihan, timing, dan penyaringan. Total keseluruhan 

dari masing-masing pernyataan tiap indikator adalah 2.56 yang 

berarti pada interval yang sudah ditentukan (p.32) membuktikan 

bahwa penelitian downward communication di Kebun Binatang 

Surabaya tidak efektif. 

Efektifitas dikarenakan kurangnya penjelasan secara lisan 

kepada karyawan mengenai tugas dan tanggung jawab mereka 

dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga mereka tidak dapat 

memahami sepenuhnya mengenai informasi yang disampaikan dari 

pimpinan. Selain itu karyawan mengharapkan adanya suatu media 

yang dapat digunakan oleh mereka untuk menyampaikan pendapat 

mereka kepada pimpinan secara langsung. Karena banyaknya mata 

rantai dalam penyampaian informasi akan mengakibatkan adanya 

kesalahpahaman. Seperti yang terjadi pada faktor kelima yaitu 

penyaringan.  
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V.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Perusahaan 

Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS), peneliti ingin 

memberikan saran sebagai berikut: 

a. Saran untuk Kebun Binatang Surabaya 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang 

mewakili seluruh karyawan Kebun Binatang 

Surabaya yang merasa bahwa pimpinan kurang 

terbuka terhadap segala informasi selain informasi 

yang berhubungan dengan penyelesaian tugas. 

Karyawan merasa pimpinan tidak memperhatikan 

pekerjaan dan tanggung jawab yang sudah mereka 

lakukan sesuai dengan pekerjaan mereka masing-

masing. Selain itu pimpinan juga harus lebih 

memperhatikan saluran komunikasi yang digunakan 

sebagai sarana penyebaran informasi kepada 

bawahan. Saluran komunikasi dibuat lebih bervariasi 

yang disesuaikan dengan kepentingan suatu informasi 

tersebut. Apabila perlu diadakan pertemuan 

sebaiknya diadakan. Melalui pertemuan itu pula yang 

dapat membuat karyawan dapat mengutarakan 

pendapat mereka demi kemajuan Kebun Binatang 

Surabaya. 
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b. Saran untuk Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, di 

masa mendatang akan ada penelitian dengan topik 

yang sama namun dengan metode kuantitatif. 

Sehingga akan memperkaya data yang didapatkan 

dan memperkaya topik penelitian tentang downward 

communication 
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