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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan data-data yang didapat dalam eksperimen dan 

penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hipotesis 1a diterima, yang berarti, ketika perusahaan menerapkan 

sistem negative incentives, individu yang tergolong low performers 

akan meningkatkan kinerjanya lebih tinggi ketika diberi none 

performance feedback. 

b. Hipotesis 1b diterima, yang berarti, ketika perusahaan menerapkan 

sistem negative incentives, individu yang tergolong medium 

performers akan meningkatkan kinerjanya lebih tinggi ketika diberi 

fine performance feedback. 

c. Hipotesis 1c diterima, yang berarti, ketika perusahaan menerapkan 

sistem negative incentives, individu yang tergolong high 

performers akan meningkatkan kinerjanya lebih tinggi ketika diberi 

coarse performance feedback. 

d. Hipotesis 2 ditolak, yang berarti, ketika perusahaan menerapkan 

sistem negative incentives, low performers yang memiliki 

feedback-seeking behavior tidak akan menunjukkan perbedaan 

kinerja dengan low performers yang tidak memiliki feedback-

seeking behavior. 
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5.2. Saran 

a. Perusahaan dapat menerapkan sistem pemberian insentif yang 

negatif, karena pemberian negative incentives seperti sedikit 

tekanan (misalnya hukuman/ bersifat negatif), juga dapat 

memberikan dampak positif seperti peningkatan kinerja apabila 

diimbang dengan pemberian performance feedback yang sesuai 

atau cocok dengan masing-masing tipe individu. 

b. Perusahaan sebelum memutuskan untuk memberi performance 

feedback (evaluasi hasil kinerja) pada karyawannya, perlu dipahami 

terlebih dahulu karakteristik masing-masing karyawan tersebut 

termasuk golongan low performers, medium performers, atau high 

performers, karena pemberian performance feedback 

mempengaruhi kinerja para karyawan. Pemberian performance 

feedback yang tepat pada masing-masing tipe individu akan 

meningkatkan kinerja individu tersebut. oleh karena itu, perusahaan 

harus cermat dan teliti agar dapat mencapai tingkat kinerja individu 

yang optimal. 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

1. Dalam eksperimen memiliki kelemahan yaitu pada tingkat 

generalisasi yang rendah maka untuk penelitian selanjutnya bisa 

digunakan survei langsung ke perusahaan untuk meningkatkan 
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tingkat generabilitas. Tujuannya untuk memverifikasi apakah hasil 

penelitian ini apabila diterapkan di perusahaan dapat sesuai. 

2. Penelitian ini belum dapat dikatakan sepenuhnya lolos dari efek 

histori, karena dalam rangkaian eksperimen memang partisipan 

diberikan pertanyaan apakah mereka telah mengikuti eksperimen 

dalam 2 minggu terkahir eksperimen dilakukan namun pertanyaan 

yang diajukan tersebut dalam kuesioner belum mendetail, 

eksperimen seperti apa yang dimaksud, apakah semua jenis 

eksperimen ataukah hanya eksperimen sejenis saja. Kurang 

mendetailnya pertanyaan untuk menguji efek histori inilah yang 

menyebabkan biasnya kesimpulan bahwa penelitian ini dapat 

dikatakan lolos efek histori. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya 

sebaiknya lebih teliti dalam merumuskan kata-kata dalam 

kuesioner sehingga apa yang dimaksud eksperimenter dapat sesuai 

tertuang dalam kuesioner yang akan dibagikan tersebut. dalam 

penelitian ini seharusnya pertanyaan yang tepat adalah apakah 

partisipan pernah mengikuti eksperimen sejenis. 

3. Pada penelitian ini digunakan kinerja sesi 1 sebagai dasar 

pengelompokkannya dan menimbulkan kesulitan dalam 

mendapatkan jumlah partisipan tiap sel yang sesuai karena 

kebanyakan partisipan mengelompok pada tipe low dan high 

performers. Oleh karena itu menurut peneliti dapat digunakan 

alternatif lain dalam mengelompokkan individu, misalnya dasar 
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pengelompokkan berdasarkan IPK, atau nilai mata kuliah yang 

masih relevan, atau mungkin komponen lainnya.  

4. Ketika menguji perbedaan kinerja pada individu yang tergolong 

memiliki feedback-seeking behavior dengan individu yang 

tergolong tidak memiliki feedback-seeking behavior, perlu 

diperhatikan komposisi keduanya, sebisa mungkin harus seimbang 

sehingga hasil penelitian yang didapatkan bisa lebih akurat. 

5. Pada penelitian sebelumnya hanya menguji feedback-seeking 

behavior pada low performers karena performance feedback hanya 

berpengaruh pada low performers saja, namun karena dalam 

penelitian kali ini ternyata terbukti bahwa performance feedback 

juga mempengaruhi medium dan high performers, maka penelitian 

selanjutnya dapat menambahkan untuk menguji feedback-seeking 

behavior pada medium dan high performers.  


