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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada landasan teori serta hasil penelitian yang 

telah dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan : 

1. Terdapat hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan kepuasan 

komunikasi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo) 

Pemerintah Kota Surabaya, meskipun hubungan tersebut rendah akan 

tetapi pasti.  

2. Secara keseluruhan, pegawai di Dinkominfo baik yang berstatuskan 

pegawai tetap maupun tenaga kontrak, memiliki tingkat iklim 

komunikasi organisasi yang baik sebab didukung oleh rasa kepercayaan 

yang diberikan oleh atasan kepada  bawahan maupun antar sesama rekan 

sekerja, diikutsertakannya masing-masing anggota saat pembuatan 

keputusan partisipatif, kejujuran dalam berkomunikasi, keterbukaan 

dalam komunikasi ke bawah, kemauan untuk mendengarkan komunikasi 

ke atas serta pemikiran akan tujuan-tujuan berkinerja tinggi. 

3. Secara keseluruhan juga, pegawai di Dinkominfo baik yang berstatuskan 

pegawai tetap maupun tenaga kontrak, memiliki tingkat kepuasan 

komunikasi organisasi yang baik, karena didukung oleh kepuasan 

terhadap pekerjaan termasuk didalamnya adalah puas dengan upah dan 

tugas yang diberikan, kepuasan terhadap ketepatan informasi, puas 

dengan kemampuan seseorang yang menyarankan penyempurnaan, puas 

dengan efisiensi saluran komunikasi, puas dengan kualitas media, puas 
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dengan cara komunikasi teman sekerja, puas dengan keterlibatan dalam 

komunikasi organisasi sebagai suatu kesatuan. 

 

V.2. Saran 

V.2.1. Saran Akademis 

Dari hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa 

terdapat hubungan yang lemah namun pasti dari iklim komunikasi 

organisasi terhadap kepuasan komunikasi pegawai di Dinkonminfo. Hal ini 

disebabkan oleh adanya variabel lain selain iklim komunikasi organisasi 

yang dapat mempengaruhi kepuasan komunikasi organisasi. Oleh karena 

itu, peneliti menyarankan untuk penelitian berikutnya dapat mencari 

variabel lain yang dapat mempengaruhi kepuasan komunikasi organisasi 

selain variabel iklim komunikasi organisasi. 

Kemudian, perolehan narasumber yang terbatas juga menjadi 

salah satu kekurangan dari penelitian ini sehingga penelitian tidak menjadi 

maksimal. Diharapkan kedepannya dapat memperoleh narasumber lebih 

banyak sehingga data yang diperoleh menjadi lebih baik. 

 

V.2.1. Saran Praktis 

Berdasarkan pada hasil penelitian, masih terdapat beberapa 

responden yang menjawab tidak setuju maupun sangat tidak setuju terhadap 

beberapa pernyataan, baik pada konteks iklim komunikasi organisasi 

maupun kepuasan komunikasi organisasi. Hal ini dapat menjadi bahan 

evaluasi bagi Dinas Komunikasi dan Informasi untuk dapat menjadikan 

iklim komunikasi organisasi maupun kepuasan komunikasi organisasi 

menjadi lebih baik.   
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