
 

154 
 

                                           BAB IV  

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

program bimbingan melalui mentoring terhadap peningkatan spiritualitas 

pegawai di PT. Suho Gramindo, Cileunyi, maka dapat disimpulkan 

1. Mentoring sebagai kegiatan wajib bagi seluruh pegawai di PT. Suho 

Gramindo. Dilaksanalkan setiap hari senin-sabtu pukul 15.15 dan 

bertempat di Masjid yang berada di lingkungan PT. Suho Gramindi 

ataupun di selasar masjid. Dalam proses bimbingan melalui mentoring 

terdapat ketentuan, panduan yang berlalku bagi pementor dan mentee 

nya juga materi yang telah disusun selama jangka waktu 1 triwulan 

yaitu selama 6 bulan.  

2. Berdasarkan penelitian melalui penyebaran angket tentang 

spiritualitas pegawai di PT.Suho Gramindo diperoleh hasil yaitu 

77,55%, angka tersebut dalam presentase skala nilai kualifikasi baik. 

3. Dari hasil Uji Regresi Sederhana diketahui nilai t hitung sebesar 2,539 

> 2,007, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Bimbingan (X) 

berpengaruh terhadap variabel Spiritualitas (Y). Sedangkan dari hasil 

uji koefsisien determinasi diketahui bahwa presentasi pengaruh 

bimbingan melalui mentoring terhadap peningkatan spiritualitas 

pegawai adalah sebesar 11,4% dan sisanya 100%-11,4% = 88,6% 
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dipengaruhi  oleh variabel lain selain bimbingan melalui mentoring. 

Yakni seperti kesadaran akan manusia harus senantiasa bertakwa 

kepada Allah, kesadaran memanfaatkan fasilitas mentoring dan 

mengikuti dengan sebaik-baiknya, ataupun karena tuntutan sebagai 

kewajiban pegawai di PT.Suho Gramindo. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, dengan begitu peneliti 

mengemukakan saran yang bertujuan untuk memperlancar dan menambah 

pengetahuan bimbingan melalui mentoring terhadap peningkatan spiritualitas 

pegawai di PT. Suho Gramindo, Cileunyi adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pementor, dalam penyamapaian materi hendaknya menggunakan 

media yang beragam seperti infocus, papan tulis, lembar materi dan 

lainnya  dengan difasilitasi oleh PT.Suho Gramindo. 

2. Bagi pementor, dengan menciptakan situasi yang kondusif dalam proses 

mentoring dan memastikan bahwa peserta mentoring menerima 

seutuhnya materi yang disamapaikan. 

3. Bagi peserta mentoring, mengikuti kegiatan mentoring dengan baik yaitu 

focus terhadap materi yang disampaikan, dan berdiskusi jika ada yang 

perlu di diskusikan.  


