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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan  

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

beberapa hal sesuai dengan hipotesis sebagai berikut: 

1. Dari hasil perhitungan didapatkan harga t hitung sebesar 2,127 dan taraf 

signifikan sebesar 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Gaya Kepemimpinan Islam berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Pengambilan keputusan tersebut 

berdasarkan harga t hitung > t tabel (2,127 > 2,052) dengan pengujian 2 

sisi (Signifikansi α = 5% : 2 = 2,5%). Adapun besaran pengaruhnya 

senilai 31,9%. 

2. Dari hasil perhitungan didapatkan harga t hitung sebesar 2,417 dan taraf 

signifikan sebesar 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Komunikasi Organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Pengambilan keputusan tersebut 

berdasarkan harga t hitung > t tabel (2,417> 2,052) dengan pengujian 2 

sisi (Signifikansi α = 5% : 2 = 2,5%). Adapun besaran pengaruhnya 

senilai 34,7%. 

3. Dari hasil perhitungan didapatkan harga F hitung sebesar 10,367 dan 

taraf signifikan sebesar 0,000. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Gaya Kepemimpinan Islam dan Komunikasi Organisasi secara 

bersamaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja 



86 

 

 

Karyawan. Pengambilan keputusan tersebut berdasarkan harga F hitung 

> F table (10,367 > 3,35) dan nilai signifikansi yang jauh lebih kecil 

dari 0,05. Adapun besaran pengaruhnya senilai 44,4%. 

5.2     Saran 

Meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, namun 

ternyata penulis ini masih banyak keterbatasan penelitian, antara lain : 

1. Obyek penelitian yang masih kecil, artinya luas penelitian yang 

masih kurang, hanya pada UJKS Surya Amanah Mijen Semarang, 

sehingga kurang bisa digeneralisasikan untuk semua lembaga 

keuangan syari’ah di kota lain. 

2. Responden penelitian ini umumnya adalah karyawan UJKS Surya 

Amanah Mijen Semarang. 

3. Kurangnya variabel penelitian yang dimasukkan dalam model, 

sehingga memiliki kontribusi penelitian yang kurang luas. 

5.3 Penutup 

Puji syukur Alhamdulillah, sebagai pemberi syafa’at yang 

sempurna kepada ummat Islam khususnya dan kepada seluruh manusia 

serta alam pada umumnya yang telah memberikan bantuan kita tiada 

kiranya baik barupa kasih sayang, petunjuk, kesehatan, rizki, ilmu dan 

banyak lagi yang lainnya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN ISLAM DAN 

KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN 
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(Study Kasus Di UJKS Surya Amanah Mijen Semarang)” dalam bentuk 

sederhana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki penulis. 

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha 

dan kemampuan dalam menyusun skripsi. Namun masih banyak 

kekurangan dan kesalahan baik daari segi kata-katanya, referensinya dan 

lain sebagainya. Meski demikian, penulis sudah berusaha semaksimal 

dan seoptimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-

baiknya. 

Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih pada semua pihak 

yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dan semoga mendapat 

imbalan dari Allah SWT. Sebagai akhir kata, terpendam suatu harapan 

semoga skripsi ini dapat  bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan 

khususnya bagi penulis dimasa-masa yang akan datang. Amin Yaa 

Rabbal ‘Alamin. 

 


