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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.   Kesimpulan 

  Studi deskriptif ini bertujuan semata-mata untuk mengetahui apa 

yang menjadi orientasi nilai dasar kebutuhan para karyawan.Penelitian 

ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis,membuat prediksi atau 

mengetahui implikasi dari sebuah teori. Dengan mengetahui nilai-nilai 

orientasi yang menjadi prioritas tinggi hingga orientasi nilai yang dirasa 

kurang bagi karyawan, pengguna data penelitian ini dapat mengetahui 

keungulan dan kelemahan nilai para karyawan kemudian menggunakan 

hasil penelitian ini untuk dipakai sesuai kegunaan yang dibutuhkan. 

Berdasarkan fakta yang ditemukan peneliti yaitu dimensi nilai 

conservation menjadi orientasi nilai terpenting bagi karyawan dan 

domain nilai universalism menjadi domain nilai tertinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa para karyawan membutuhkan lingkungan yang 

aman dan persamaan keadilan  dalam  perusahaan sehingga  bisa 

meminimalkan konflik yang dapat timbul . Nilai self enhancement 

mendapat rerata terendah sehingga nilai-nilai berkaitan dengan 

kekuasaan, kenikmatan dan prestasi tidak menjadi prioritas para 

karyawan di PT.Ciptana 
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B. Saran 

 1. Bagi Karyawan 

Dalam bekerja di dalam perusahaan,karyawan dituntut menjaga 

kondisi iklim kerja yang baik seperti menghindari konflik, loyalitas dan 

toleransi. Dengan iklim kerja yang kondusif tentu akan mendorong 

produktifitas dalam bekerja. Meskipun demikian selain dapat menjaga 

iklim kerja karyawan juga harus dapat memiliki hasrat untuk 

berkembang dalam prestasi maupun pencapaian karier.  

 2. Bagi Perusahaan 

Perusahaan perlu menyiapkan karier para karyawan staff ke jenjang 

lebih tinggi selain daripada menjaga lingkungan kerja saja. Perlu ada 

pelatihan-pelatihan tertentu untuk para karyawan supaya mendapat nilai 

lebih selain hanya daripada bekerja saja. Dengan adanya peningkatan 

kemampuan dari pelatihan yang diadakan tentu akan membawa dampak 

positif lain bagi perusahaan. Idealnya selain menjaga motivasi juga 

harus mempertimbangkan karier para karyawan staff demi masa depan 

mereka.  Nilai conservation  yang tinggi juga menunjukkan kesulitan 

untuk menerima perubahan sehingga dibutuhkan sosialisasi dan waktu 

lebih banyak untuk beradaptasi. 

 

 3. Bagi Peneliti 



 
 

70 
 

Penelitian selanjutnya harus mempertimbangkan masak-masak 

kriteria subyek yang akan digunakan pada penelitian selanjutnya. Perlu 

adanya kombinasi antar kategori yang lebih beragam supaya hasil yang 

didapat lebih mencerminkan kondisi lapangan. Jumlah subyek yang 

digunakanpun akan semakin baik apabila semakin banyak tersedia. 

Hendaknya penggunaan bahasa angket yang digunakan juga tidak 

membingungkan bagi subyek agar hasil tercapai sampai tujuan.  


