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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

       Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Seluruh responden cenderung memiliki tipe C dan S yang tinggi pada dirinya. 

2. Seluruh profil kepribadian responden sudah sesuai dengan job description 

hanya perlu untuk meningkatkan kemampuan analisa dan ketelitian sesuai 

dengan job description masing-masing responden. 

3. Job Description untuk masing-masing Staf Adminitrasi/Tata Usaha yang ada di 

Fakultas Hukum dan Komunikasi tidak benar karena di dalam Job Description 

yang diberikan hanya berisi uraian pekerjaan dalam Keterampilan Teknis 

(Technical Skills) saja. 

5.2 Saran 

       Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, saran yang dapat 

diberikan untuk responden, ialah : 

a. Responden 1 : 

Saran untuk responden ialah untuk meningkatkan ketelitian dan 

kemampuan dalam menganalisa, sehingga dapat bekerja dengan lebih 

baik lagi dan mampu untuk membantu rekan tata usaha lainnya. 
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b. Responden 2 : 

Saran untuk responden ialah untuk meningkatkan ketelitian dan 

kemampuan dalam menganalisa di saat bekerja, dan mengurangi sifat  

dominasi, dan menyukai tantangan di dalam bekerja dan lebih fokus 

dalam meningkatkan ketelitian karena hal itulah yang dibutuhkan oleh 

pekerjaan responden, sehingga responden dapat bekerja dengan lebih 

baik lagi dan mampu untuk membantu rekan tata usaha lainnya. 

c. Responden 3 : 

Saran untuk responden ialah untuk meningkatkan ketelitian dan 

kemampuan dalam menghitung, sehingga dapat bekerja dengan lebih 

baik lagi dan mampu untuk membantu rekan tata usaha lainnya.  

d. Responden 4 : 

Saran untuk responden ialah untuk tetap menjaga kestabiilan dan 

kemampuan dalam mengingat tugas-tugas yang sudah atau belum 

dikerjakan sebagai staf rumah tangga, sehingga dapat bekerja dengan 

lebih baik lagi dan mampu untuk membantu rekan tata usaha lainnya.  

e. Responden 5 : 

Saran untuk responden ialah untuk tetap menjaga dan meningkatkan 

kemampuan dalam hal ketelitian, sehingga dapat bekerja dengan lebih 

baik lagi dan mampu untuk membantu rekan tata usaha lainnya.  

 Sementara itu, saran bagi akademik, melalui penelitian ini diperoleh 

pengetahuan mengenai profil kepribadian dan job description yang dapat 

digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya dan menjadi bahan 
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pertimbangan bagi penelitian lain dengan masalah yang sama dan dalam bidang 

sumber daya manusia. Saran yang dapat saya sampaikan bagi praktisi, dalam hasil 

dan pembahasan telah dijelaskan mengenai profil kepribadian dengan job 

description. Dari 5 responden diperoleh data bahwa profil kepribadian responden 

dengan job description sesuai, hanya perlu untuk meningkatkan ketelitian sesuai 

dengan job description masing-masing responden, dan meningkatkan kemampuan 

menganalisa karena dua hal inilah yang dibutuhkan dalam pekerjaan responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


