
 

 

57 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah hipotesis terbukti atau 

diterima, yaitu ada hubungan positif antara kepuasan kerja dengan 

organizational citizenship behavior. Hubungan positif tersebut berbunyi 

semakin tinggi kepuasan kerja maka organizational citizenship behavior 

akan semakin tinggi pula, dan sebaliknya. Besaran pengaruh kepuasan 

kerja terhadap organizational citizenship behavior ditunjukkan dengan 

sumbangan efektif sebesar 35,3%. 

 

B. Saran 

1. Bagi subjek 

Berdasarkan hasil penelitian korelasi perdimensi kepuasan 

kerja dengan OCB, maka karyawan disarankan untuk dapat 

mempertahankan kepuasan kerja pada dimensi pekerjaan itu sendiri, 

dan meningkatkan dimensi kesempatan promosi karena korelasinya 

masih paling rendah. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan 

memiliki pandangan bahwa pemberian kesempatan promosi yang 

dilakukan organisasi sudah sesuai dengan aturan dan dilakukan 

secara adil terhadap semua karyawan. Perasaan adil tersebut dapat 

meningkatkan organizational citizenship behavior.
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2. Bagi organisasi 

Sebagaimana saran terhadap subjek di atas, pihak organisasi 

disarankan dapat mengupayakan peningkatan kepuasan kerja 

karyawannya karena akan berpengaruh terhadap organizational 

citizenship behavior. Saran tersebut dapat mengacu pada hasil 

korelasi perdimensi yaitu memperhatikan yang nilai korelasinya 

paling rendah, yaitu pada dimensi kesempatan promosi. Disarankan 

organisasi dapat memberi kesempatan promosi secara adil terhadap 

semua karyawannya, sehingga akan tercipta perasaan adil bagi setiap 

karyawan, dan pada akhirnya dapat meranggsang perilaku OCB 

karyawan. 

 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti mengenai 

organizational citizenship behavior disarankan untuk 

memperhatikan kelemahan dalam penelitian ini dengan cara tidak 

mencantumkan judul atau nama variabel untuk menghindari faking 

good yang dilakukan subjek, mengupayakan agar subjek mengisi 

skala di depan peneliti sehingga hasilnya akan lebih maksimal, dan 

cantumkan identitas responden pada skala. Saran lainnya adalah 

dengan memperhatikan faktor-faktor lain yang juga berpengaruh 

terhadap organizational citizenship behavior. Faktor-faktor tersebut 

antara lain sikap kerja, kepribadian atau disposisi individu, kualitas 

dan konteks hubungan, komitmen organisasi, keadilan yang 

dipersepsikan atau persepsi keadilan, persepsi pegawai terhadap 
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keluasan pekerjaan mereka atau persepsi peran, promosi jabatan dan 

kenaikan gaji, perilaku kepemimpinan dan leader-member exchange,  

teori motivasi, dan usia karyawan. 


