
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara 

workplace spirituality dan thriving dengan work engagement. Semakin tinggi 

workplace spirituality dan thriving maka semakin tinggi work engagement. 

Pengujian juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat 

signifikan antara workplace spirituality dengan work engagement, yang berarti 

semakin tinggi workplace spirituality maka semakin tinggi work engagement. 

Pengujian penelitian juga menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan 

positif yang sangat signifikan antara thriving dengan work engagement, 

semakin tinggi thriving maka semakin tinggi work engagement, demikian 

sebaliknya. Kedua variabel bebas, baik  workplace spirituality dan thriving, 

memiliki sumbangan efektif sebesar 37,6% terhadap variabel tergantung atau 

work engagement.  

 

B. Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa hal yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan work engagement, antara lain: 
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a. Perusahaan dapat membangun workplace spirituality melalui 

serangkaian kegiatan atau wadah, dimana memfasilitasi karyawannya 

mencapai kebermaknaan kerja, memiliki ikatan emosional, dan 

sejalan antara nilai yang dianut pribadi dengan nilai-nilai perusahaan. 

Hal ini menjadi saran atas keluhan karyawan dimana perusahaan 

hanya mengutamakan pencapaian target atau profit, tanpa menerima 

masukan ide atau saran dari para karyawannya. Karyawan juga 

mengeluhkan pimpinan dimana kurang mewadahi kreativitas atau ide 

dari anak buahnya sehingga menyebabkan rentan disengaged 

terhadap pekerjaannya. Perusahaan disarankan dapat membangun 

kegiatan-kegiatan mulai dari sederhana, misalkan coffee morning, 

sarasehan, department gathering, dan lain sebagainya. Hingga 

mencakup hal yang lebih kompleks, misalkan volunteerism, company 

anniversary, dan lainnya. Sehingga diharapkan suasana kerja 

demikian dapat memfasilitasi karyawannya untuk memiliki sikap 

yang positif terhadap diri dan organisasi, saling terhubung 

(connectedness) dan penuh suka cita (joyfull) dalam bekerja. 

b. Perusahaan dapat meningkatkan kondisi thriving dengan membangun 

media pembelajaran (learning programme) sehingga meningkatkan 

ketrampilan dan semangat kerja bagi para karyawannya. Hal ini 

menjadi jawaban atas keluhan karyawan dimana perusahaan kurang 

memaksimalkan media pembelajaran atau pengembangan karyawan, 
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sehingga sebagian karyawan merasa stagnan, tidak ada 

perkembangan dalam dirinya dan akhirnya disengaged terhadap 

pekerjaannya. Perusahaan dapat membangun media coaching dan 

mentoring untuk para karyawannya, khususnya bagi generasi 

milenial atau gen Y. Coaching dapat dilakukan dengan cara 

memberikan challenge atau target pencapaian bagi generasi milenial 

sehingga meningkatkan semangat kerja mereka. Mentoring dapat 

dilakukan atasan dengan memberikan pendampingan khusus bagi 

karyawan yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas 

pekerjaannya.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya dapat meneliti spesifik pada bidang industri 

tertentu, misalkan industri kreatif, pekerja sosial, dan lain sebagainya, 

serta memperhatikan divisi atau departemen responden yang diteliti. 

Hal ini tentu akan memperkaya pengetahuan yang didapat terkait 

work engagement.  

b. Peneliti dapat menggunakan faktor-faktor lainnya untuk 

mengeksplorasi keterkaitan dengan work engagement, misalkan 

otonomi, dukungan sosial, coaching dari atasan, umpan balik kinerja, 

peluang pembelajaran, serta evaluasi diri. 

c. Pada penelitian selanjutnya, tingkat pendidikan dan lama bekerja 

dapat dieksplorasi lebih lanjut, misalkan subjek dengan pendidikan 
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lebih tinggi seperti diploma, sarjana, magister dan spesialis, dengan 

lama kerja di masing-masing institusi atau perusahaan. Peneliti juga 

perlu memperhatikan standar pendidikan dari masing-masing 

perguruan tinggi yang digunakan. 

  


