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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari analisis yang telah 

dilakukan pada bagian sebelumnya. 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kinerja tim yang memiliki identitas sosial tinggi lebih baik daripada kinerja 

tim yang memiliki identitas sosial rendah karena identitas sosial yang kuat 

yaitu ketika tim tersebut merasa menjadi satu kesatuan dengan tim nya maka 

akan membuat individu di dalam tim lebih mengarah pada usaha tim yang 

lebih banyak sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik.  

2. Sistem pengendalian manajemen yang memiliki tingkat interaksi yang 

tinggi maupun rendah tidak dapat meningkatkan kinerja tim secara langsung 

karena kurangnya komunikasi yang dilakukan antar individu di dalam tim 

sehingga tidak dapat meningkatkan kinerja tim. 

3. Kinerja tim paling tinggi ketika Interactive use of MCS tinggi dan Identitas 

sosial tinggi karena dengan adanya Interactive use of MCS akan 

meningkatkan koordinasi antar individu di dalam tim, sehingga bisa 

memperkuat hubungan antar individu semakin dekat satu sama lain. Hal 

tersebut mengakibatkan identitas sosial meningkat dan individu di dalam 

tim akan bekerjasama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Akibatnya kinerja tim juga akan meningkat. 
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5.2 Saran 

Saran pada penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan fokus dalam mementingkan  identitas sosial di dalam sebuah 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja di dalam tim. Identitas sosial 

dalam tim dibutuhkan untuk mengingkatkan kinerja karena individu 

didalam tim harus memposisikan diri mereka ke dalam sebuah 

kelompok yang telah mereka pilih sehingga individu lebih 

mementingkan tujuan kelompok daripada tujuan individu. Penelitian ini 

membuktikan bahwa identitas sosial memiliki efek langsung terhadap 

kinerja pada tim. 

2.  Perusahaan perlu mengembangkan identitas sosial dalam perusahaan 

dan menghadirkan SPM interaktif pada timnya, hal ini dibuktikan dari 

pengaruh positif identitas sosial terhadap kinerja tim lebih tinggi pada 

kelompok yang memiliki SPM daripada yang tidak memiliki SPM. 

5.1. Keterbatasan Penelitian 

1. Nama kelompok dirasa kurang kuat untuk melambangkan / 

dijadikan sebuah ukuran dalam uji manipulasi untuk menentukan 

identitas sosial. Sehingga saran untuk peneliti selanjutnya dapat 

menambah manipulasi terhadap identitas sosial seperti 

mengelompokkan mereka berdasarkan suku/ ras/ agama/ asal 

wilayah geografis yang sama untuk memanipulasi variabel Identitas 

Sosial 
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2. Pemilihan sample tidak secara random pemilihan partisipan 

dilakukan secara convenience sampling. Sehingga saran untuk 

peneliti selanjutnya adalah pemilihan sample dilakukan secara 

random. 


