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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

Pada bab lima ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan serta merumuskan saran bagi pihak manajemen perusahaan kontraktor 

yaitu sebagai berikut:  

 

5.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Motivasi kerja karyawan termasuk dalam kategori yang tinggi. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil analisis mean aritmatik pada masing-masing motivasi 

kerja yaitu sebagai berikut: kebutuhan fisiologis (3,5708), kebutuhan akan 

rasa aman (3,6000), kebutuhan sosial (3,9300), kebutuhan akan penghargaan 

(3,6800), dan kebutuhan aktualisasi diri (3,5233). Dari hasil analisis diketahui 

bahwa motivasi tertinggi terletak pada kebutuhan sosial, dan selanjutnya 

secara berurutan adalah, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan rasa 

aman kebutuhan fisiologis, dan kebutuhan aktualisasi diri. 

2. Prestasi kerja karyawan termasuk dalam kategori yang tinggi (mean 3,7538). 

Hal ini ditunjukkan dari kemapuan karyawan untuk bekerja dengan cepat, 

teliti, sesuai standar kerja, dan memperoleh hasil yang banyak. Selain itu, 

karyawan juga loyal pada perusahaan dimana karyawan selalu berusaha untuk 

menjaga nama baik perusahaan serta cepat tanggap pada tugas yang baru.  
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3. Hasil analisis regresi dapat disimpulkan sebagai berikut:  

a. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, 

kebutuhan penghargaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

prestasi kerja karena nilai p yang terdapat pada output analisis regresi 

SPSS menyatakan bahwa nilai p < 0,05 yaitu secara berurutan adalah 

0,032 ; 0,007 ; 0,003 dan 0,017. 

b. Kebutuhan akan aktualisasi diri memiliki nilai p sebesar 0,997. Karena 

nilai p>0,05 maka Ha ditolak. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

kebutuhan akan aktualisasi diri tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap prestasi kerja.  

c. Motivasi kerja  secara simultan memiliki hubungan yang kuat (0,832) 

terhadap prestasi kerja. Motivasi kerja  secara simultan mampu 

mempengaruhi 66,4% perubahan prestasi kerja karyawan. 

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis merumuskan 

saran sebagai berikut: 

1. Motivasi kerja secara simultan memiliki pengaruh yang kuat dengan prestasi 

kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya prestasi kerja 

karyawan ditentukan oleh tinggi rendahnya motivasi kerja karyawan. Semakin 

tinggi motivasi kerja karyawan akan berdampak pada semakin tinggi prestasi 

kerja karyawan. Berdasarkan hal tersebut maka penting bagi pihak manajemen 

perusahaan kontraktor untuk mampu meningkatkan motivasi karyawan dalam 
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bekerja. Cara yang dapat dilakukan antara lain adalah memberikan gaji dan 

tunjangan yang lebih baik, memberikan atau menyediakan fasilitas kerja yang 

lebih lengkap, meningkatkan kualitas hubungan antar karyawan maupun 

hubungan dengan pimpinan.  

2. Hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel kebutuhan akan aktualisasi diri 

tidak mampu atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi 

kerja karyawan. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak manajemen belum 

mampu memenuhi kebutuhan karyawan untuk mengaktualisasikan diri dalam 

pekerjaan mereka. Berdasakan hal tersebut maka penting bagi pihak 

manajemen untuk memberikan kesempatan yang lebih besar/luas bagi 

karyawan untuk dapat memperoleh pekerjaan yang lebih menantang, 

melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dalam organisasi, 

mengembangkan karyawan melalui program pelatihan dan pendidikan 

lanjutan, serta bersedia menerima usulan yang membangun dari karyawan 

untuk mengembangkan organisasi. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 2 
( Blangko Kuesioner) 

 
 

 

 



 

STUDI MENGENAI HUBUNGAN MOTIVASI KERJA DENGAN 

PRESTASI KERJA KARYAWAN PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI 

A. Pengantar 

Kuesioner ini dibuat untuk keperluan penyusunan tugas akhir dengan judul 

Studi mengenai hubungan motivasi kerja dengan prestasi kerja karyawan 

perusahaan jasa konstruksi. Kuesioner ini didistribusikan kepada kontraktor yang 

sedang menangani pelaksanaan pembangunan  bangunan gedung di wilayah 

Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012. Kuisioner ini terbagi dalam 2 hal, 

yaitu mengenai motivasi kerja dan prestasi kerja. 

Mengingat pentingnya penelitian ini, maka sangat diharapkan bapak/ibu 

dapat mengisi kuesioner ini dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan 

kesediaan bapak/ibu, saya ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Data Umum Responden 

Isilah dengan menggunakan tanda (x) pada pilihan jawaban yang sesuai. 

1. Anda termasuk dalam kelompok umur : 

a. kurang dari 20 

b. 20-30 

c. 31-40 

d. lebih dari 40    

2. Pendidikan Terakhir : 

a. Tamatan SMA 

b. Tamatan STM 

c. Tamatan S1 

d. Tamatan S2 

3. Pengalaman bekerja Bapak/Ibu dalam perusahaan jasa konstruksi selama 

kurun waktu :   

a. < 5 Tahun 

b. 5-7 Tahun  

c. 8-10 Tahun 

d. Lebih dari 10 Tahun 

 

 

 

 

 



 

C. Kuesioner 

 Untuk mengisi kuisioner di bawah ini dengan menggunakan tanda (√) 

pada pilihan jawaban sesuai dengan kondisi proyek yang saat ini sedang 

dikerjakan. Jawaban kuesioner ini dibedakan menjadi 5 (lima) skala pengukuran 

tingkat kesetujuan responden, dengan ketentuan: 

Kolom 1 = tidak pernah (T) 

Kolom 2 = pernah  (P) 

Kolom 3 = kadang-kadang (K) 

Kolom 4 = sering  (S) 

Kolom 5 = sangat sering (SS)   

MOTIVASI KERJA 

I.Kebutuhan fisiologis  T P K S SS 

1.  Adanya bonus dan upah tambahan      

2. Adanya lembur kerja      

3. Pembayaran yang adil      

4. Pekerjaan ini dapat memenuhi kebutuhan 

sehari-hari 

     

 

 

II. kebutuhan akan rasa aman T P K S SS 

1. Asuransi kesehatan yang diberikan   

perusahaan membuat tenang dalam bekerja 

     

2. Tunjangan kesehatan diberikan perusahaan 

dalam bekerja 

     

 

 



 

II. kebutuhan akan rasa aman T P K S SS 

3. Perhatian yang diberikan terhadap kondisi 

kesehatan 

     

4. Sarana pendukung dan perlatan bekerja 

sangat memadai 

     

5. Kesediaan perusahaan untuk mengganti 

biaya kesehatan karyawan 

     

 

 

III. kebutuhan sosial T P K S SS 

1. Hubungan dengan sesama karyawan      

3. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan      

4. Komunikasi antar sesama karyawan      

5. Perlakuan oleh atasan pada karyawan      

6. kerjasama antar karyawan       

 

 

IV. Kebutuhan penghargaan T P K S SS 

1. Pengakuan atas pekerjaan yang telah 

dilakukan 

     

2. Adanya apresiasi kerja karyawan terhadap 

pekerjaan yang telah dilakukan 

     

3. Pengakuan dari lingkungan terhadap 

pekerjaan yang dilakukan 

     

4. Kepuasan dalam menyelesaikan tugas      

5. Bertanggung jawab terhadap tugas      

 

 

 

 



 

V. Kebutuhan aktualisasi diri T P K S SS 

1. Pekerjaan yang dilakukan dianggap 

menantang 

     

2. Penerimaan usulan oleh atasan      

3. Keikutsertaan dalam pengambilan keputusan      

4. Pekerjaan ini membuat karyawan 

berkembang kemampuannya 

     

5. Kesempatan untuk belajar hal-hal baru      

 

 



 

PRESTASI  KERJA 

Identitas penilai 

Nama   :     

Umur   :     

Pendidikan terakhir :       

Lama bekerja  :     

Jabatan  :     

Identitas karyawan 

Nama   :      

Jabatan  :     

 T P K S SS 

1. Teliti dalam bekerja      

2. Loyal terhadap perusahaan      

3. Memenuhi standar kerja yang ditentukan      

4. Menyelesaikan tugas di atas standar      

5. Bekerja dengan cekatan dan cepat      

6. Jumlah hasil kerja memenuhi tuntutan yang 

diharapkan 

     

7. Menjaga nama baik perusahaan      

8. cepat tanggap terhadap tugas baru yang 

diberikan 

     

 

Mohon disahkan dengan tanda tangan dan cap perusahaan. 

 

Tanda tangan & nama terang 

 

Cap Perusahaan 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 3 
(Data Responden serta Analisis Mean dan 

Standar Deviasi) 

 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 4 
(Uji Validitas dan Reliabilitas) 

 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 5 
(Karateristik Demografi Responden) 

 
 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 6 
(Analisis Regresi Linier Berganda) 

 
 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 7 
(Tabel R) 

 
 

 

 



 

 


