
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengalaman dari  pemagang dan data yang diperoleh,  dapat

disimpulkan  sehubungan  dengan  “Gambaran  proses  training  PT  Sumber

Graha Sejahtera” adalah:

1) Pelaksanaan  training diberikan  kepada  seluruh  divisi  karyawan  PT

Sumber  Graha  Sejahtera  baik  karyawan  baru  maupun  karyawan  yang

sudah bekerja.

2) Proses  training  yang  ada  pada  PT  Sumber  Graha  Sejahtera  sudah

dijalankan  dengan  baik  karena  perusahaan  mempertimbangkan  banyak

faktor,  salah  satunya  adalah  dalam  mempertimbangkan  individual

differences yang  ada  pada  karyawannya.  Dimana  faktor-faktor  tersebut

dapat menentukan berhasil atau tidaknya training yang diberikan.  

3) Materi yang diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan materi yang

diberikan mudah dipahami sehingga materi tersebut dapat diaplikasikan.

4) Training  dapat  meningkatkan  kemampuan  pada  karyawan  dalam

melakukan pekerjaan. Selain dapat meningkatkan kemampuan pekerjaan,

training juga  dapat  memberikan  wawasan  dan  wawasan  tersebut  dapat

digunakan dikehidupan sehari-hari

5) Training yang  dilakukan  PT  Sumber  Graha  Sejahtera  dibawakan  oleh

pihak  professional  meskipun  bukan  ahlinya  namun  training speaker
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tersebut berpengalaman  dibidang  tersebut,  sehingga  peserta  dapat

mempercayai dan mengikuti training dengan lebih efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan  pernyataan  dan  kesimpulan  diatas,  dapat  diketahui  bahwa

training berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Namun, berdasarkan

pengalaman  pemagang,  terdapat  beberapa  hal  yang  harus  dikembangkan,

melalui  saran-saran  ini  pemagang  berharap  penelitian  ini  dapat  berguna

khususnya bagi  PT Sumber Graha Sejahtera  dan bagi  pembaca umumnya,

adapun saran-saran yang ingin disampaikan sebagai berikut:

5.2.1 Saran untuk perusahaan

1) Perusahaan  dapat lebih  memperhatikan  kebutuhan  training

karyawan.  Melihat  divisi  yang  mengurus  training  hanya  satu

orang, membuat keberadaan  training  seolah tidak begitu penting.

Dengan  menyadari  persaingan  di  era  globalisasi  semakin  ketat

justru  keterampilan  dan  kinerja  pada  karyawan  seharusnya

didukung penuh melalui training ini.

2) Perusahaan juga sebaiknya mempergunakan trainer atau instruktur

dari  luar  perusahaan  yang  memiliki  kualifikasi  di  bidangnya

supaya program training dapat mencapai hasil yang maksimal dan

sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  yaitu  dapat  menghasilkan

tenaga kerja atau karyawan yang handal.
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3) Metode  evaluasi yang  digunakan  sebaiknya  semuanya  tidak

berbentuk Pilihan Ganda (PG) melainkan memasukkan jenis essay,

karena  dengan  bentuk  essay,  perusahaan  mendapatkan  feedback

dari evaluasi tersebut dan hal itu dapat membantu divisi  training

dalam pelaksanaan training selanjutnya.

5.2.2 Saran bagi pemagang

1) Meminta supervisior untuk menempatkan posisi pekerjaan sesuai

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh pemagang.

2) Menggunakan  teori  dan  teknik  pengambilan  data  yang  sesuai

dengan topik penelitian. 

5.3 Refleksi

Pada kesempatan kali  ini,  saya ingin mengucapkan terima kasih kepada

Tuhan  Yesus  karena  saya  sudah  dimampukan  dan  juga  dikuatkan  dalam

pengerjaan tugas akhir ini.  Selama kurang lebih 3 bulan saya magang dan

disertai melakukan penulisan penelitian, banyak duka yang saya lalu dan letih

yang saya rasakan karena kurangnya waktu untuk main, tidak adanya waktu

untuk me time, dan hal-hal yang serupa lainnya. Memang tidak mudah tetapi

saya harus tetap percaya bahwa saya bisa melalui semuanya. 

Selama magang saya mendapatkan banyak pelajaran dari sana, pelajaran

tersebut  tidak  hanya  tentang  ilmu  akademik,  tetapi  juga  mengajarkan

pelajaran tentang kehidupan lainnya. Seperti bagaimana bercanda, menyapa,

serta beretika dilingkungan kerja khususnya dilingkungan pabrik. 
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Bekerja dipabrik tidak lah semudah apa yang dibayangkan dan juga tidak

semudah  bekerja  dikantor  dengan  gedung-gedung  tinggi  yang  terdapat

belasan atau bahkan hingga puluhan lantai yang dilengkapi lift didalamnya.

Panas dan terik yang saya rasakan apabila harus mengantarkan file ke gedung

yang  berbeda  dari  tempat  saya  kerja,  naik  turun  melewati  tangga  untuk

kesekian kalinya. Saya harus menerima dan tetap melakukan perintah kerja

itu meskipun pekerjaan tersebut bukan pekerjaan saya atau bahkan saya tetap

harus melakukannya meskipun saya sedang diberikan tugas oleh staff lainnya.

Awalnya sempat ingin menyerah dalam pengerjaan penulisan penelitian ini

dikarenakan tidak ada lagi waktu dan tenaga saya untuk mengerjakan tugas

akhir ini. Disaat teman-teman saya mengerjakan tugas akhir di hari sabtu dan

minggu,  saya  sibuk  dengan  pelayanan  saya  di  gereja.  Namun,  meskipun

begitu saya tetap meyakini diri saya, saya harus dan pasti bisa melewati dan

menyelesaikannya segera. 

Puji  Tuhan  semua  selesai,  saya  dapat  melalui  semuanya,  mendapatkan

banyak  pengalaman  khususnya  dibidang  HR  dan  selain  itu,  saya  juga

mendapatkan  diri  saya  dengan  gelar  baru  saya  yaitu  Sarjana  Psikologi  di

waktu yang tepat. Dengan penuh iman, keyakinan serta tetap berserah kepada

Tuhan,  saya  dapat  di  mampukan  melakukan  segalanya  khususnya  dalam

pengerjaan tugas akhir ini.
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