
 
 

                                             BAB VI 

                                         KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis diterima, maka terdapat hubungan yang positif dan 

sangat signifikan antara kepuasaan kerja terhadap disiplin kerja. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil rxy = 0.386 dengan p < 0,01. Artinya semakin 

tinggi kepuasaan kerja yang dirasakan, maka akan semakin tinggi pula 

disiplin kerja. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah kepuasaan 

kerja yang dirasakan maka akan semakin menurunkan tingkat disiplin 

kerja. 

Dari hasil analisis juga diketahui sumbangan efektif disiplin kerja 

sebesar 14,9 % sedangkan sisanya sebesar 85,1 % dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain yang berperan dalam mempengaruhi kepuasan kerja 

seperti kepuasan terhadap penghargaan, kepuasan terhadap situasi kerja, 

kepuasan terhadap supervisi, kepuasan terhadap komunikasi, kepuasan 

terhadap filsafat dan kebijakan perusahaan, kepuasan terhadap 

perusahaan dan pekerjaannya. 

 

 



 
 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pegawai 

Untuk para pegawai di instansi Sekretariat Dewan DPRD Provinsi 

Jawa tengah  adalah sebagai berikut ; 

a. Hendaknya pegawai tidak menilai kepuasan kerja hanya sebatas 

materi saja, tetapi memperluas pandangan tentang kepuasan kerja 

itu sendiri sehingga disiplin kerja yang tercipta akan semakin 

tinggi. Seperti kepuasan terhadap penghargaan, kepuasan 

terhadap situasi kerja, kepuasan terhadap komunikasi, kepuasan 

terhadap supervisi, kepuasan nilai dan peraturan instansi, 

kepuasan terhadap instansi dan pekerjaannya. 

b. Lebih menghargai jam kerja diatas kepentingan pribadi di saat 

jam kerja berlangsung diharapkan dapat meningkatkan 

kedisiplinan kerja. 

c. Lebih memahami tanggung jawab terhadap pekerjaan, mencintai 

perkerjaan diharapkan disiplin kerja terbentuk 

 

 



 
 

2. Bagi Instansi Terkait 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa ada 

hubungan positif dan sangat signifikan antara antara kepuasaan kerja 

terhadap disiplin kerja, maka diharapkan : 

a. Mengkondisikan lingkungan kerja pada saat jam kerja 

berlangsung, untuk meningkatkan kedisiplinan bagi pegawai. 

b. Lebih memperketat prosedur perijinan kantor pada saat jam kerja 

berlangsung. Ada reward bagi pegawai yang telah menaati 

peraturan dan punishment bagi pegawai yang melakukan tindakan 

indisipliner. 

c. Saran bagi instansi tersebut perlu diterapkan agar instansi dapat 

berkembang menjadi lebih baik dan tujuan instansi tercapai sesuai 

visi serta misi instansi. 

 

3. Bagi Peneliti Lain 

Apabila peneliti lain tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang antara kepuasaan kerja terhadap disiplin kerja maka 

diharapkan : 



 
 

a. Dapat mengembangkan lebih lanjut penelitian-penelitian 

sebelumnya serta mempelajari kekurangan-kekurangan yang ada 

sehingga penelitian yang dilakukan akan lebih berkualitas. 
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