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1. Responden 1 yang berposisi sebagai Sales. Hasil penilaian DISC untuk 

karakteristik individu dan karakteristik pekerjaan yang diperoleh responden 1 

tidak sesuai dengan jabatannya sebagai sales dimana dia sekarang bekerja 

(Tabel.4.17). Untuk itu responden 1 direkomendasikan ke posisi yang lebih tepat 

dengan karakternya. Pekerjaan yang sesuai dengan responden 1 adalah pekerjaan 

yang bertipe D – S, karena karakter dari responden 1 tersebut memiliki tipe D - S.  

 

 

 

 

 

BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Karakteristik masing – masing responden : 

a. Responden 1 sebagai sales memiliki karakteristik individu most D tinggi dan 

least D – S tinggi. 

b. Responden 2 sebagai sales memiliki karakteristik individu most I tinggi dan 

least I tinggi. 

c. Responden 3 sebagai sales memiliki karakteristik individu most I tinggi dan 

least C tinggi. 

d. Responden 4 sebagai sales memiliki karakteristik individu most I tinggi dan 

least I – C tinggi. 
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e. Responden 5 sebagai sales memiliki karakteristik individu most I – C tinggi dan 

least S – C tinggi. 

f. Responden 6 sebagai mekanik memiliki karakteristik individu most C tinggi dan 

least S – C tinggi. 

g. Responden 7 sebagai mekanik memiliki karakteristik individu most S tinggi dan 

least S – C tinggi. 

h. Responden 8 sebagai part courier memiliki karakteristik individu most C tinggi 

dan least S – C tinggi. 

i. Responden 9 sebagai administrasi memiliki karakteristik individu most I tinggi 

dan least S – C tinggi. 

 

2. Karakteristik  masing – masing pekerjaan :  

a. Karakteristik pekerjaan sales cenderung memiliki tipe I. 

b. Karakteristik pekerjaan mekanik cenderung memiliki tipe C. 

c. Karakteristik pekerjaan part courier cenderung memiliki tipe C. 

 d. Karakteristik pekerjaan administrasi memiliki tipe C. 

3. Dari 9 responden, 8 responden yang sesuai dengan pekerjaan dan 1 responden 

tidak sesuai dengan pekerjaannya. Responden yang tidak sesuai dengan 

pekerjaannya direkomendasikan ke pekerjaan yang sesuai dengan karakternya. 

 

5.2. Saran 

1. Bagi 8 responden yang sudah sesuai dengan pekerjaannya dapat dipertahankan. 

2. Bagi 1 responden yang belum sesuai dengan pekerjaannya dapat diusulkan ke 

pekerjaan yang sesuai dengan karakternya. 

 


