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BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI DAN IMPLIKASI

MANAJERIAL

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mencari tahu apakah ada

pengaruh signifikan antara variabel kepuasan kerja, motivasi , stres kerja ,

kepemimpinan dan pelatihan  terhadap kinerja pegawai . Hasil penelitian ini

mendapatkan hasil bahwa dari lima variabel yang diteliti untuk mencari tahu

pengaruh signifikansi nya, keseluruhan variabel yang memiliki hubungan

signifikan dengan variabel dependent yaitu variabel kepuasan kerja, motivasi ,

stres kerja , kepemimpinan  dan pelatihan .

Kepuasan kerja merupakan salah satu variabel yang sering diuji dalam

penelitian terhadap kinerja karyawan . Pada dasar nya kepuasan kerja menjadi hal

yang mendukung individu yang bekerja di sektor industri apapun untuk bekerja

dengan kinerja yang terbaik. Pada penelitian ini ditemukan bahwa kepuasan kerja

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan . Untuk melihat lebih

dalam hal yang menunjukkan mengapa variabel kepuasan kerja memiliki

pengaruh signifikan bisa kita lihat salah satunya melalui butir pertanyaan yang

terdapat pada kuisioner. Pertanyaan yang diajukan pada kepuasan kerja melihat

kepada beberapa aspek yaitu kepuasan terhadap tunjangan dan pendapatan yang

diterima, keramahan orang disekitar yang didalam terdapat perlakuan orang

sekitar, kebebasan dalam bekerja, kemungkinan mempelajari hal baru,

kemungkinan untuk mencapai suatu hal yang berharga, kesempatan dalam
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mengambil keputusan dan tingkat keamanan / kepastian dalam bekerja. Beberapa

aspek diatas maka berdasarkan fakta yang dapat dilihat dari segi kepuasan

terhadap tunjangan dan pendapatan yang diterima oleh ASN, tingkat keamanan

atau kepastian dalam bekerja terutama untuk yang sudah bekerja lebih dari 7

tahun, merupakan sesuatu hal yang sudah tidak perlu diragukan lagi karena

sebagian besar individu yang menjadi ASN melihat kepada benefit-benefit yang

mereka terima. Dan ternyata dari penelitian ini menemukan hal menarik bahwa

semua benefit yang didapat ternyata dapat meningkatkan kinerja pegawai  ASN

yang ada di Kota Batam.

Motivasi  dalam temuan berbagai penelitian ilmiah menyebutkan, bahwa

motivasi dapat membuat individu dalam kegiatan apapun menjadi memiliki

semangat yang lebih untuk mengekspresikan segala kemampuan yang terbaik

dalam dirinya. Pada penelitian ini ditemukan bahwa adanya hubungan yang

signifikan antara motivasi  terhadap kinerja pegawai pada pegawai ASN khusus

nya guru-guru SMA di Kota Batam. Dilihat dari aspek-aspek yang diteliti dalam

pertanyaan yang ada pada kuisioner, peneliti memasukan beberapa aspek yaitu

mengenai kepuasan diri dalam melakukan pekerjaan dengan baik, hargadiri yang

turun ketika mengerjakan pekerjaan dengan buruk, kebanggan dalam

melaksanakan pekerjaan nya dan memikirkan cara bekerja yang efektif.

Berdasarkan fakta dilapangan sebagai seorang guru pasti memiliki standar dalam

mengajar dan tujuan dari proses pembelajaran yang dilakukan. Ketika tujuan

pembelajaran tercapai dan apa yang disampaikan dapat diterima oleh siswa

dengan baik dapat menimbulkan suatu kepuasan tersendiri bagi seorang guru.
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Temuan menarik dari penelitian ini adalah ternyata hal-hal yang dianggap sebagai

pemicu motivasi  bagi guru untuk bekerja dengan kinerja terbaik dalam penelitian

ini dengan ditemukan nya hubungan signifikan antar variabel motivasi dan

kinerja pegawai .

Stres kerja  dalam penelitian terdahulu menyebutkan bahwa ketika individu

memiliki Stres dalam bekerja maka akan berpengaruh terhadap kinerja yang

diberikan dalam bekerja. Pada penelitian yang menjadikan guru-guru SMA yang

berstatus ASN sebagai objek penelitian, mendapatkan hasil yang sama dengan

penelitian terdahulu, karena bahkan pada hasil analisa penelitian ini ditemukan

hubungan yang signifikan terhadap kinerja pegawai . Merujuk kepada pertanyaan

yang ditanyakan dalam kuisioner melihat kepada beberapa aspek yang diantaranya

yaitu mengenai inisiatif dalam bekerja, pekerjaan yang berulang, suasana

lingkungan kerja, hubungan dengan rekan kerja, tingkat tekanan dalam bekerja

dan lainnya. Pada hasil analisa penelitian ini semua aspek yang ditanyakan

mempengaruhi kinerja pegawai  guru-guru ASN di Kota Batam yang berarti

setiap individu sudah bisa memaklumi dan mengabaikan adanya tekanan yang

membuat Stres sehingga berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Kepemimpinan  dari seorang pemimpin dalam suatu organisasi atau institusi

memiliki pengaruh yang besar. Peran seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk

menjadi contoh bagi karyawan atau pegawai yang ada di instansi atau perusahaan.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengerti akan kondisi dari setiap

karyawan nya dan mengetahui kebijakan apa yang harus diambil nya. Terkadang

pemimpin menjadi salah satu orang yang dijadikan alasan bagi karyawan dalam
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memotivasi dan meningkatkan kinerja pada dirinya. Pada penelitian ini

kepemimpinan  memiliki hubungan signifikan yang positif terhadap kinerja

pegawai . Pertanyaan yang diajukan didalam kuisioner melihat kepada beberapa

aspek yaitu apakah pemimpin terbiasa dengan umpan balik (feedback), mampu

menyampaikan maksud dan tujuan yang ada dipikirannya, megakui kesalahan,

cara mengambil keputusan, melihat tantangan dan lainnya. Dari aspek-aspek yang

ditanyakan diatas dapat dilihat bahwa kepemimpinan  dari seorang pemimpin

memiliki pengaruh besar bagi karyawan sehingga diharapkan nantinya pegawai

mampu meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan bersama dari organisasi atau

institusi. Pemimpin yang mampu melibatkan pegawai nya memiliki dampak

positif yang besar terhadap kemajuan bersama. Sehingga itu adalah sebab

mengapa penelitian ini menemukan bahawa adanya hubungan signifikan positif

antara kepemimpinan  dan kinerja pegawai .

Pelatihan dilakukan untuk memberikan pembekalan atau penambahan

pengetahuan bagi pegawai. Biasanya pelatihan dilakukan untuk menambahkan

kan kemampuan terbaru pada pegawai untuk bekerja dengan kinerja yang terbaik.

Dilihat dari fungsi nya pelatihan  memiliki efek yang sangat baik bagi pegawai

untuk meningkatkan kinerja. Pertanyaan yang diajukan didalam kuisioner melihat

kepada beberapa aspek yaitu apakah ada kesempatan yang diberikan oleh pihak

instansi yang meningkatkan keterampilan pegawai, kesempatan untuk belajar

tentang hal baru, seberapa sering instansi menyelenggarakan pelatihan untuk

pegawai dan keuntungan yang didapat ketika bekerja. Berdasarkan aspek yang

ditanyakan pada kuisioner penelitian ini maka dapat disimpulkan pelatihan
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memiliki pengaruh besar untuk meningkatkan kinerja yang dimiliki individu. Ini

dikarenakan adanya kepuasan tersendiri yang mereka dapatkan ketika diberikan

pelatihan. Pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan yang ada,

karena selama ini sering sekali ada nya pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan

sehingga membuat terkesan sia – sia. Sebaiknya pimpinan instansi mendata

kebutuhan pelatihan apa yang sesuai dengan kondisi dari pegawai yang ada di

instansi tersebut. Harapan kedepannya adalah setelah dilakukannya pelatihan,

mampu meningkatkan kemampuan dan kinerja dari pegawai yang ada di instansi

tersebut.

5.2. Keterbatasan

Dalam penelitian ini peneliti merasa masih banyak keterbatasan atau

kendala yang ditemui selama pelaksanaan penelitian.

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada pada Guru PNS yang ada di lingkungan

pendidikan atau sekolah. Serta untuk tingkatan nya masih untuk sekolah

menengah atas.

2. Saat penyebaran kuisioner, peneliti awalnya memiliki kendala dalam

melakukan penyebaran kuisioner. Ini dikarenakan kurang nya jaringan

kenalan didalam setiap sekolah.

3. Pengaruh antara variabel independent terhadap kinerja karyawan dapat

dilihat dengan uji Adjusted R2 masih sangat rendah, seperti yang bisa dilihat

pada hasil uji Adjusted R2 yang menunjukan bahwa faktor – faktor lain

masih banyak yang mempengaruhi kinerja karyawan
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5.3. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian

selanjutnya adalah ;

1. Penelitian selanjutnya dapat meneliti kepada pegawai pemerintahan yang

ada di Dinas Pemerintahan lainnya yang ada dibawah naungan Pemerintah

Kota Batam.

2. Untuk mengantisipasi hal dalam penyebaran kuisioner di instansi manapun,

bisa dengan mencari relasi atau kenalan dengan salah satu personal yang ada

didalam instansi. Lebih baik jika memiliki kenalan langsung dengan

pimpinan instansi. Selain itu untuk kepentingan administrasi sebaiknya di

lampirkan surat permohonan izin penelitian kepada instansi yang dituju.

3. Penulis merekomendasikan agar penelitian dimasa yang akan datang

menambahkan variabel lainnya selain kepuasan kerja, motivasi, stres kerja,

kepemimpinan dan pelatihan sebagai independen variabel. Beberapa

variabel yang bisa digunakan adalah budaya organisasi (organizational

culture) seperti penelitian yang dilakukan oleh Aboazoum et al., (2015).

Pada penelitian dituliskan bahwa budaya yang ada pada organisasi

(organizational culture) dapat mempengaruhi kinerja dari pegawai  yang

ada di perusahaan atau institusi tempat bekerja. Selain itu variabel lain yang

bisa dilakukan penelitian dimasa yang akan dating adalah lingkungan kerja

(work environment) seperti yang diteliti oleh (Anitha, 2014; Khuong & Yen,

2016; Turkyilmaz et al., 2011). Dalam penelitian yang mereka lakukan,

hasil analisa yang didapat adalah lingkungan kerja (work environment) bisa
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mempengaruhi kinerja pegawai  di suatu instansi. Ketika karyawan nyaman

dengan kondisi lingkungan kerja sekitar (work environment) maka akan

mempengaruhi kinerja nya dalam bekerja.

5.4 Implikasi Manajerial

Hasil analisis penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor–faktor

yang mempengaruhi kinerja karyawan . Berdasarkan hasil penelitian ini maka

beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak :

5.4.1 Kepala Sekolah & Dinas Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan hasil yaitu kepuasan kerja,

motivasi, stres kerja, kepemimpinan  dan pelatihan memiliki hubungan signifikan

terhadap kinerja karyawan .

a. Variabel kepuasan kerja memberikan kontribusi dalam penelitian ini untuk

mempengaruhi kinerja pegawai . Hal yang perlu menjadi perhatian untuk

tetap menjaga kepuasan kerja yaitu dilihat dari tunjangan yang diterima oleh

pegawai, keramahan rekan kerja di kantor, kebebasan dalam bekerja dan

tingkat keamanan pekerjaan yang dilakukan. Melalui hasil penelitian ini

maka diharapkan instansi terkait tetap mempertahankan dan meningkatkan

apa yang telah ada saat ini sesuai dengan beberapa hal yang disebutkan

sebelumnya.

b. Variabel motivasi  memberikan kontribusi dalam penelitian ini untuk

mempengaruhi kinerja pegawai . Motivasi yang dimaksud dalam penelitian

ini melihat kepada aspek kepuasan karyawan terhadap pekerjaan yang

Robby Kurniawan. Analisis Antesedan Kinerja Guru Sekolah Menengah Atas Negeri Terakreditasi A di Kota Batam 
UIB Repository©2018



67

Universitas Internasional Batam

dilakukannya, bangga dengan pekerjaan yang dilakukan, memiliki motivasi

terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan dan mengerjakan pekerjaan

secara efektif. Sehingga disini dibutuhkan peran dari instansi untuk dapat

meningkatkan motivasi  dari pegawai yang bekerja. Berikan pengertian dan

bimbingan terhadap pegawai.

c. Variabel stres kerja  memiliki kontribusi terhadap kinerja pegawai. Stres

kerja yang dialami oleh pegawai dilihat dari ada tidaknya inisiatif dalam

bekerja, pekerjaan yang berulang, suasana lingkungan kerja yang kurang

kondusif, tekanan dalam bekerja dan lainnya. Sehingga disini instansi harus

mampu untuk menurunkan tingkat stres dari pegawai. Ketika tingkat stres

tinggi maka akan berpengaruh terhadap  kinerja pegawai yang ada di

instansi terkait.

d. Variabel kepemimpinan memiliki peran yang berpengaruh terhadap kinerja

karyawan . Kepemimpinan yang baik itu dilihat dari bagaimana pemimpin

memiliki kesadaran diri, hubungan yang transparan dengan pegawai,

melibatkan pegawai dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya.

Melalui hasil penelitian ini maka pemimpin dari setiap instansi harus

mampu untuk mempertimbangkan hal diatas.

e. Selain variabel pelatihan, variabel lain yang mempengaruhi kinerja pegawai

adalah variabel pelatihan. Pelatihan mampu menjadi variabel yang

berpengaruh dengan memperhatikan bahwa pelatihan yang diberikan dapat

meningkatkan keterampilan pegawai, memberikan kesempatan untuk
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mempelajari hal yang baru, intensitas instansi melakukan pelatihan untuk

pegawai dan keuntungan yang dapat dirasakan oleh pegawai itu sendiri.

5.4.2 Akademisi

Implikasi yang dapat diberikan kepada akademisi adalah untuk melakukan

penelitian lebih lanjut mengenai variabel kinerja pegawai . Jika merujuk pada

penelitian ini maka bisa dilihat bahwa nilai R2 pada penelitian ini adalah 0,526

(52,6%). Nilai tersebut berarti bahwa variabel independen yang digunakan

memberikan sebagian informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi

dependen yaitu kinerja karyawan . Sedangkan sisanya (100% - 52,6% = 47,4%)

dijelaskan oleh variabel lain maupun sebab-sebab lain yang ada diluar model

penelitian ini.

Beberapa variabel yang bisa digunakan adalah budaya organisasi

(organizational culture) seperti penelitian yang dilakukan oleh Aboazoum et al.,

(2015). Pada penelitian dituliskan bahwa budaya yang ada pada organisasi

(organizational culture) dapat mempengaruhi kinerja dari pegawai  yang ada di

perusahaan atau institusi tempat bekerja. Selain itu variabel lain yang bisa

dilakukan penelitian dimasa yang akan dating adalah lingkungan kerja (work

environment) seperti yang diteliti oleh (Anitha, 2014; Khuong & Yen, 2016;

Turkyilmaz et al., 2011). Dalam penelitian yang mereka lakukan, hasil analisa

yang didapat adalah lingkungan kerja (work environment) bisa mempengaruhi

kinerja pegawai  di suatu instansi. Ketika karyawan nyaman dengan kondisi

lingkungan kerja sekitar (work environment) maka akan mempengaruhi kinerja

nya dalam bekerja.
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