
61

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan

bahwa :

1) Terdapat pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap

Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada karyawan Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau.

2) Berdasarkan pedoman penafsiran interpretasi nilai R hasil analisis korelasi

dinyatakan bahwa pengaruh antara kepuasan kerja dan komitmen

organisasi terhadap organizational citizenship behavior (OCB) berada

pada tingkat korelasi lemah.

3) Hasil analisis regresi ganda menunjukkan bahwa variabel Kepuasan kerja

dan komitmen organisasi secara bersama – sama mempengaruhi OCB

karyawan.

4) Hasil analisis perdimensi dari variabel kepuasan kerja menunjukkan

bahwa dimensi pekerjaan itu sendiri dan promosi mempengaruhi OCB

karyawan.

5) Hasil analisis perdimensi dari variabel komitmen organisasi menunjukkan

bahwa afektif komitmen mempengaruhi OCB karyawan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu :
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1. Saran Bagi instansi

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti menyarankan kepada instansi

BPM-BANGDES Provinsi Riau agar memperhatikan kepuasan kerja dan

komitmen karyawan sehingga perilaku OCB dapat ditingkatkan.

2. Saran Bagi Karyawan

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti menyarankan agar karyawan

BPM-BANGDES Provinsi mengikuti pelatihan ataupun seminar yang

berkaitan dengan tema peningkatan Organizational Citizenship Behavior,

sehingga karyawan mengetahui pentingnya perilaku OCB dalam suatu

organisasi tempat bekerja.

3. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kelemahan dan

kekurangan yang terdapat didalamnya. Oleh karena itu, peneliti menayarankan

kepada peneliti selanjutnya untuk :

a. Meneliti variabel lain yang mempengaruhi OCB, seperti : Budaya

Organisasi, Iklim organisasi, kepribadian dan persepsi karyawan terhadap

atasan.

b. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti pada objek lokasi penelitian

yang berkaitan dengan instansi pemerintahan hendaknya agar secara

langsung memberikan kuesioner kepada subjek penelitian, pada saat

kondisi karyawan dalam keadaan yang kondusif seperti tidak sedang

melakukan pekerjaan apapun, sehingga dengan cara ini dapat mengurangi

bias yang terjadi karena subjek menjawab pernyataan dengan terburu-

terburu.


