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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, 

didapatkan kesimpulan bahwa:  

1. Hipotesis mayor dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara 

kualitas relasi atasan-bawahan dan penerimaan diri dengan 

kebahagiaan kerja. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan 

antara kualias relasi atasan-bawahan dan penerimaan diri dengan 

kebahagiaan kerja, dengan sumbangan efektif total kedua variabel 

tergantung sebesar 40,596%. Semakin tinggi kualitas relasi atasan-

bawahan dan penerimaan diri, maka semakin tinggi kebahagiaan 

kerja.  

2. Hipotesis minor yang pertama dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan positif antara kualitas relasi atasan-bawahan dengan 

kebahagiaan kerja. Terbukti semakin tinggi kualitas relasi atasan-

bawahan, maka semakin tniggi kebahagiaan kerja karyawan di PT. 

X, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian hipotesis kedua 

diterima dengan sumbangan efektif sebesar 21,0936%. 

3. Hipotesis minor yang kedua dalam penelitian ini adalah Ada 

hubungan positif antara penerimaan diri dengan kebahagiaan kerja. 

Terbukti semakin tinggi penerimaan diri, maka semakin tinggi 

kebahagiaan kerja karyawan di PT. X, begitu juga sebaliknya. 

Dengan demikian hipotesis ketiga diterima dengan sumbangan 

efektif sebesar 19,503%. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan hasil dari 

kesimpulan yang diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 
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1. Bagi Perusahaan 

Kebahagiaan kerja merupakan bagian dari psikologi positif, yang tidak 

akan terlepas dari keterkaitannya dengan kualitas hidup manusia terutama 

di dunia kerja. Kebahagiaan kerja merupakan aspek penting dalam 

menunjang produktifitas kerja, oleh sebab itu kepada seluruh karyawan 

pada PT. X disarankan agar menyempatkan waktunya untuk mengadakan 

pertemuan besar yang memberikan motivasi untuk menggali kualitas 

hubungan atasan bawahan serta perlu dilakukan program penilaian kinerja 

karyawan untuk saling memberi masukan dan dukungan dalam menerima 

potensi maupun kekurangan dari setiap individu yang terlibat dalam 

organisasi PT. X.  Pihak manajemen dapat menerapkan sistim 

penghargaan kepada karyawan yang memiliki performa kerja terbaik untuk 

memicu kebahagiaan kerja atas pencapaian yang diperolehnya.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Pada penelitian ini, peneliti mencampur skor skala kebahagiaan kerja dari 

karyawan divisi Marketing dan Gudang menjadi satu, sehingga terjadi 

perbedaan antara gejala permasalahan kebahagiaan kerja dengan skor 

level kebahagiaan kerja yang diperoleh. Pada permasalahan kebahagiaan 

menunjukkan adanya gejala kebahagiaan kerja yang rendah, sedangkan 

skor kebahagiaan kerja pada skala menunjukkan level yang tinggi. Peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam lagi mengenai variabel 

kebahagiaan kerja dengan mengklasifikasikan tingkat kebahagiaan kerja 

dari level dan jabatan yang berbeda. Hal tersebut akan menjadi menarik, 

karena pembahasan tingkat kebahagiaan kerja dapat dibahas lebih detail 

berdasarkan perbandingan sudut pandang pemegang jabatan subyek 

dengan situasi dan kondisi yang berbeda saat responden menjalankan 

tugas di jabatannya masing - masing. Kemudian dalam pengambilan data 

wawancara hendaknya dilakukan sampling pada masing – masing jabatan 

secara merata. Sehingga perolehan informasi masalah di perusahaan 

menjadi lebih objektif. Selain itu peneliti selanjutnya masih dapat 

menambahkan item pertanyaan yang bersifat penilaian subjektif yang 

dirasakan responden terhadap tingkat kebahagiaan kerja saat ini, sehingga 
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pengukurannya menjadi lebih spesifik. Peneliti juga dapat memperkaya 

khasanah keilmuan mengenai kebahagiaan kerja untuk mengurangi tingkat 

turnover dan menjaga kualitas diri individu yang bekerja di perusahaan.  


