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HUBUNGAN ANTARA KOMPENSASI DENGAN MOTIVASI KERJA  

 

 

Abstrak 

Polisi merupakan salah satu aparat pemerintah yang memiliki kewajiban untuk 

membantu melancarkan kegiatan dalam mengatur dan memberikan perlindungan 

kepada masyarakat. Citra masyarakat terhadap Polri tidak secara langsung 

dipengaruhi oleh posisi formal, melainkan oleh sikap dan tindakan sehari-hari 

aparat Polri di lapangan yang dilihat, dirasakan dan dicerna oleh masyarakat. Polri 

yang melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran etik, hingga pidana. Pungli 

yang dilakukan oleh polisi saat bekerja tersebut menunjukkan perilaku polisi yang 

memiliki motivasi rendah. Motivasi kerja dipengaruhi oleh kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, kompensasi non 

finansial dan reward. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 1) Ingin menguji 

hubungan antara kompensasi dengan motivasi kerja di Instansi X. 2) Ingin 

mengetahui tingkat kompensasi dan motivasi kerja di Instansi X. 3) Mengetahui 

besar sumbangan efektif kompensasi terhadap motivasi kerja di Instansi X. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota polisi di Instansi X dengan 

jumlah 950 orang, sampel penelitian sebanyak 95 orang. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan random sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menyebarkan skala yaitu skala motivasi kerja dan skala 

kompensai di Instansi X. Analisis data menggunakan korelasi product moment. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara kompensasi dengan motivasi kerja di Instansi X. 

Artinya semakin tinggi kompensasi, maka akan semakin tinggi motivasi kerja atau 

sebaliknya. 2) Tingkat motivasi kerja di Instansi X termasuk tinggi. 3) Tingkat 

kompensasi di Instansi X termasuk tinggi. 4) Kontribusi kompensasi terhadap 

motivasi kerja di Instansi X sebesar 26,3%. 

 

Kata Kunci : Kompensasi dan Motivasi Kerja 

 

                                                 Abstrak 
The police is one of the government officials who have an obligation to help 

launch activities in regulating and providing protection to the community. The 

image of the community towards the National Police is not directly influenced by 

the formal position, but by the daily attitudes and actions of the Police officers in 

the field that are seen, felt and digested by the community. Police who commit 

disciplinary violations, ethical violations, and criminal offenses. The illegal 

payments made by the police during the work showed low motivational police 

behavior. Work motivation is influenced by job satisfaction and organizational 

commitment, leadership style, work environment, non-financial compensation and 

reward. The purpose of this study is as follows: 1) Want to test the relationship 

between compensation and work motivation in Agency X. 2) Want to know the 

level of compensation and work motivation in Agency X. 3) Knowing the 

effective contribution of compensation to work motivation in Agency X. 

Population in this study is all police officers in Agency X with a total of 950 
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people, a sample of 95 people. The sampling technique uses random sampling. 

Data collection in this study was carried out by spreading the scale of work 

motivation scale and compensation scale in Institution X. Data analysis used 

product moment correlation. The results of this study can be summarized as 

follows: 1) There is a very significant positive relationship between compensation 

with work motivation in Agency X. This means that the higher the compensation, 

the higher the work motivation or vice versa. 2) The level of work motivation in 

Agency X is high. 3) Rate of compensation in Agency X includes high. 4) 

Contribution of compensation to work motivation in Institution X is 26.3%. 

 

Keywords: Compensation and Work Motivation 

 

1. PENDAHULUAN 

Polisi merupakan salah aparat pemerintah yang memiliki kewajiban untuk 

membantu melancarkan kegiatan dalam mengatur dan memberikan perlindungan 

kepada masyarakat. Pemerintah mengeluarkan peraturan dan salah satu tujuan 

untuk menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman 

dan ketertiban umum. Peraturan polisi dalam pelaksanaannya diperlukan suatu 

kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang 

menyangkut ketertiban polisi sebagai anggota aparat masyarat.  

Citra masyarakat terhadap Polri tidak secara langsung dipengaruhi oleh 

posisi formal, melainkan oleh sikap dan tindakan sehari-hari aparat Polri di 

lapangan yang dilihat, dirasakan dan dicerna oleh masyarakat. Persepsi dan 

penilaian masyarakat tentang Polri merupakan refleksi dari pelayanan, 

perlindungan, dan penegakkan hukum yang dipraktekkan oleh Polri (Syaefullah, 

2016). Oleh sebab itu, polisi dituntut untuk memiliki kinerja yang optimal agar 

tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran.  

Polisi merupakan salah aparat pemerintah yang memiliki kewajiban untuk 

membantu melancarkan kegiatan dalam mengatur dan memberikan perlindungan 

kepada masyarakat. Pemerintah mengeluarkan peraturan dan salah satu tujuan 

untuk menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman 

dan ketertiban umum. Peraturan polisi dalam pelaksanaannya diperlukan suatu 

kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang 

menyangkut ketertiban polisi sebagai anggota aparat masyarat.  
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Citra masyarakat terhadap Polri tidak secara langsung dipengaruhi oleh 

posisi formal, melainkan oleh sikap dan tindakan sehari-hari aparat Polri di 

lapangan yang dilihat, dirasakan dan dicerna oleh masyarakat. Persepsi dan 

penilaian masyarakat tentang Polri merupakan refleksi dari pelayanan, 

perlindungan, dan penegakkan hukum yang dipraktekkan oleh Polri (Syaefullah, 

2016). Oleh sebab itu, polisi dituntut untuk memiliki motivasi kerja yang optimal 

agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, sehingga dapat menjadi teladan 

bagi masyarakat, dan memberikan rasa aman karena masyarakat mendapat 

perlindungan dari aparat polisi (Syaefullah, 2016).  

Motivasi kerja tinggi pada seseorang termasuk aparat polisi dapat diketahui 

melalui sikap kerja datang tepat waktu, melaksanakan aturan yang diterapkan, 

mentaati tata kerja, taat pada pimpinan, atau rajin masuk kerja, sehingga 

mendukung tujuan pemerintah dalam menjaga keamanan masyarakat 

(Lanangawa, 2014).  

Pada kenytaaannya, tidak semua aparat polisi memiliki motivasi kerja 

tinggi. Movanita (2016) menjelaskan bahwa pada tahun 2016 masih banyak 

anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran etik, hingga 

pidana. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2016 terjadi pelanggaran 

disiplin sebanyak 6.662 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 2.772 kasus. 

Pelanggaran kode etik profesi Polri tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 

2015, yakni 1.041 kasus menjadi 1.671 kasus. Hukuman yang dikenakan 

bervariasi, ada sanksi teguran, mutasi, hingga pemberhentian secara tidak hormat. 

Sebaliknya, bagi polisi yang memiliki prestasi ada 35.727 yang diberi reward, 

baik bintang maupun penghargaan cukup tinggi, seperti promosi jabatan, dan 

kesempatan sekolah. 

Pelanggaran kode etik profesi Polri yang terbanyak adalah adanya pungli 

(pungutan liar) yang dilakukan oleh polisi. Pungutan liar yang dilakukan oleh 

polisi terjadi hamper di seluruh daerah, termasuk di kabupaten Karanganyar. 

Salah satu contoh perilaku pungli yang dilakukan polisi terjadi pada pengusaha 

rental Play Station (PS) asal Desa Jatiharjo, Jatipuro, Karanganyar, Ronny 
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Sujarwanto, mengaku terkena pungli oleh dua anggota Polsek Jatipuro dengan 

alasan untuk menambah pembelian solar (Siswoyo, 2016). 

Tingkat motivasi kerja polisi di Kabupaten Karanganyar masih rendah dapat 

diketahui berdasarkan pada hasil observasi di lapangan ditemui perilaku polisi 

seperti sikap polisi kurang cepat dalam memberikan respon pelayanan dari 

masyarakat, menunda dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, sengaja 

memperlambat waktu penyelesaian pelayanan dengan alasan yang kurang jelas, 

atau meminta imbalan dari masyarakat saat pemberian pelayanan, atau melakukan 

pungutan liar saat menjalankan tugas. Hasil observasi tersebut didukung hasil 

wawancara pada tanggal 9 Januari 2016, dengan Kabid informasi Kepolisian di 

Karanganyar yang menyatakan bahwa ada beberapa pegawai yang datang 

terlambat pada saat menangani masalah dilapangan, padahal tugas dilapangan 

harus cekatan dan tepat waktu dalam menyelesaikanya. Sikap dan perilaku polisi 

yang masih menyelewengkan tanggung jawab dengan cara pulang lebih awal dari 

jam kerja yang sudah ditentukan, hal ini dapat dapat diketahui bahwa ada 

beberapa polisi yang menyelewengkan tanggung jawabnya. Para polisi pulang 

lebih awal dari pada pulang sesuai dengan jam kerja yang sudah ditentukan. Hasil 

observasi dan wawancara tersebut menunjukkan polisi motivasi kerja masih 

rendah. 

Motivasi kerja rendah dipengaruhi oleh banyak faktor, menurut Odukah 

(2016) ada tiga faktor, yaitu faktor karakteristik pegawai, kepegawaian, dan 

lingkungan kerja. Faktor pegawai berhubungan dengan faktor intrinsik antara lain 

usia, jenis kelamin, minat, dan konsep diri. Faktor kepegawaian merupakan faktor 

ekstrinsik yang berhubungan dengan aturan-aturan berupa aturan kerja dan aturan 

kompensansi. Faktor lingkungan kerja sebagai faktor ekstrinsik berhubungan 

dengan komunikasi antara pengawai dengan pimpinan dan kondisi tempat kerja.   

Faktor motivasi kerja dalam penelitian ini difokuskan pada kompensasi 

dengan alasan berdasarkan pada permasalahan yang ditemukan di Karanganyar 

adanya perilaku pungutan liar yang dilakukan polisi merupakan permasalahan 

belum terpenuhi kebutuhan polisi yang berhubungan dengan kompensasi. 

Samudra, dkk., (2014) menjelaskan kompensasi adalah hak-hak pekerja yang 
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harus diterima sebagai imbalan setelah menjalankan kewajibannya. Kompensasi 

mencakup semua jenis pembayaran yang diberikan oleh perusahaan kepada 

pekerjanya baik secara langsung maupun tidak langsung yang berbentuk uang 

atau penghargaan. 

Berdasarkan pada latar belakang dan penelitian sebelumnya, dapat diketahui 

bahwa ada permasalahan di kepolisian Kabupaten Karanganyar yang memiliki  

motivasi rendah. Salah satu faktor yang mempengrauhi motivasi yaitu 

kompensasi. 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada hubungan positif antara kompensasi 

dengan motivasi kerja pada Polri Karanganyar. Artinya semakin tinggi skor 

kompensasi, maka semakin tinggi pula motivasi kerja. Sebaliknya kompensasi 

rendah, maka motivasi kerja Polri juga rendah. 

 

2. METODE  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota polisi di Kabupaten 

Karanganyar dengan jumlah 950 orang. Sampel yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah polisi di Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 95 orang. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling.yaitu pengambilan 

sampel secara acak tanpa membedakan karakteristik dan memberi kesempatan 

yang sama pada sampel penelitian.  

Motivasi kerja dalam mengumpulkan data menggunakan skala psikologis 

berdasarkan pada aspek-aspek yang diutarakan oleh Salisu (2016) menyatakan 

bahwa unsur-unsur yang dijadikan aspek-aspek motivasi adalah kebutuhan dasar 

fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri.  

Kompensasi dalam mengumpulkan data menggunakan skala psikologis 

berdasarkan pada aspek-aspek yang diutarakan oleh Gelard dan Rezaei (2016) ada 

3 aspek yaitu kompensasi secara langsung, kompensasi secara tidak langsung, dan 

kompensasi insentif.  

Metode untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan 

angket. Metode angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden, dalam arti laporan tentang pribadinya atau 
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hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2010). Angket merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010:199). 

Pada penelitian ini validitas yang digunakan adalah validitas isi dengan 

profesional judgement. Dari hasil perhitungan dengan rumus Aiken’s V dapat 

diketahui bahwa skala untuk motivasi kerja semua aitem berjumlah 40 dinyatakan 

valid. Demikian pula pada skala kompensasi ada 36 aitem semua dinyatakan valid 

dengan standar validitas 0,600. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 

Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas aitem skala kepercayaan diri diperoleh hasil 

cronbach’s alpha sebesar 0,788 dan gaya kelekatan orang tua-anak diperoleh hasil 

cronbach’s alpha sebesar 0,849. 

Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis statistik. Alasan Hal 

ini mengunakan statistik karena memperhitungkan faktor-faktor kesalahan, 

generalisasi, dan pertimbangan lain (Hadi, 2007) adalah : (a) Statistik dengan data 

berupa angka, artinya mampu menunjukkan jumlah frekuensi dan nilai. (b) 

Statistik memiliki sifat  objektif, dalam arti sebagai penilai menyatakan hasil apa 

adanya. (c) Statistik bersifat universal, ini dapat diterapkan dalam semua bidang 

penelitian. Untuk mengetahui hubungan antara kompenasasi dengan motivasi 

kerja digunakan analisis korelasi Product Moment dari Pearson. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil perhitungan tehnik analisis product moment dari pearson 

diperoleh diperoleh hasil r sebesar 0,513 dengan  p = 0,000 (p ≤ 0,01) yang berarti 

ada hubungan positif yang sangat signifikan antara kompensasi dengan motivasi 

kerja. Maksudnya, semakin tinggi kompensasi, maka semakin tinggi motivasi 

kerja. Sebaliknya, semakin rendah konpensasi maka motivasi kerja juga semakin 

rendah. Hasil sumbangan efektif kompensasi terhadap motivasi kerja sebesar 

sebesar 26,3%. 

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lanangawa (2014) dengan kesimpulannya ada hubungan positif antara 

kompensasi dengan tingkat motivasi kerja adalah positif dengan pola 
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perkembangan 1 : 0,79. Artinya perubahan atau peningkatan pada kebijakan 

kompensasi sebesar 1 satuan akan menyebabkan perubahan tingkat motivasi kerja 

sebesar 0,79 satuan. Pola hubungan fungsional atau pengaruh kebijakan 

kompensasi terhadap peningkatan tingkat motivasi kerja tersebut adalah sangat 

berarti atau sangat signifikan, untuk mewujudkan personil kepolisian yang 

professional, maka personil perlu meningkatkan motivasi kerjanya. Personil yang 

memiliki motivasi kerja yang tinggi akan senantiasa melakukan perubahan ke arah 

yang lebih baik. Adanya pengaruh positif dan signifikan dari kompensasi terhadap 

moitivasi kerja aparat kepolisian, maka dapat dinyatakan bahwa motivsi kerja 

aparat kepolisian akan dapat lebih ditingkatkan di masa depat apabila kompensasi 

terus diperbaiki. 

Moekijat (2005) memberikan pengertian motivasi sebagai proses 

mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja 

agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Motivasi juga 

dapat diartikan sebagai dorongan (driving force) dimaksudkan sebagai desakan 

yang alami untuk memuaskan dan mempertahankan kehidupan. 

Variabel motivasi kerja diukur dalam beberapa indikator yaitu kebutuhan 

dasar fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri (Salisu, 

2016). Kebutuhan dasar fisiologis merupakan kebutuhan pokok manusia dalam 

mempertahankan hidup, tercukupinya kebutuhan hidup mampu memotivasi kerja 

polisi menjadi tinggi. Kebutuhan fisiologi yang tersukupi membuat rasa aman, 

sehingga polisi dapat melakukan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat 

dengan baik. Hasil kerja atau prestasi yang dicapai dengan baik untuk 

mendapatkan tugas yang lebih besar tanggung jawabnya dan dorongan bekerja 

dengan baik untuk memperoleh kemajuan dalam karier untuk mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan untuk pengembangan diri.  

Berdasarkan hasil kategori data, diperoleh gambaran tentang tingkat 

motivasi kerja aparat Kepolisian di Polresta Karanganyar, yaitu 65 orang 

responden atau 68,4% berada pada kategori tinggi. Tinggi motivasi kerja dapat 

diketahui melalui hasil wawancara dengan 10 polisi Satlantas Karanganyar 

(Wawancara, 7 November 2017) diperoleh jawaban yang hampir sama yaitu lima 
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jawaban karena menjadi polisi sudah menjadi cita-cita sejak kecil. Lima jawaban 

lainnya, karena menjadi polisi sebagai abdi negara sudah mendapat gaji tetap dan 

pension. Dengan demikian dapat dipahami bahwa polisi Satlantas Karanganyar 

memiliki motivasi kerja tinggi dipengaruhi faktor individual yang sudah menjadi 

cita-cita dank arena adanya kompensasi yang diperoleh seacara tetap dan untuk 

hari tua     

Menurut Handoko (2010) beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi 

adalah kepemimpinan, kompensasi, pendidikan, pelatihan, iklim kerja, dan 

lingkungan kerja. Diperkuat oleh Gelard, dkk., (2016) faktor yang mempengaruhi 

motivasi berprestasi adalah kepemimpinan, iklim organisasi, pengupahan, 

lingkungan kerja, pendidikan, kompetensi, pelatihan, dan lain-lain. 

Salah satu faktor untuk melihat motivasi  kerja pekerja adalah dapat 

melalui kompensasi. Seperti yang diungkapkan Afrida, dkk., (2014) bahwa 

pemberian kompensasi oleh perusahaan terhadap pekerja merupakan cara 

perusahaan untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, semangat kerja, dan 

motivasi  kerja pekerja. Kompensasi yang diterima pekerja pada umumnya 

digunakan untuk memenuhi kebutuhannya secara maksimal, baik berupa makan, 

minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Dengan terpuaskannya 

kebutuhan-kebutuhan pekerja melalui pemberian kompensasi dapat memberikan 

motivasi kerja bagi pekerja yang bersangkutan. Lanangawa (2014) menjelaskan 

bahwa kompensasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan 

motivasi kerja pekerja, dimana pekerja akan merasa puas ketika menerima 

kompensasi yang sebanding dengan pengorbanan yang diberikannya kepada 

perusahaan.  

Kurniawan, dkk. (2014) mendefinisikan kompensasi sebagai segala 

sesuatu yang diterima pekerja sebagai balas jasa atas kerja yang diberikannya 

kepada perusahaan. Secara lebih khusus Samudra,dkk. (2014) menjelaskan 

kompensasi adalah hak-hak pekerja yang harus diterima sebagai imbalan setelah 

menjalankan kewajibannya. Kompensasi mencakup semua jenis pembayaran yang 

diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya secara langsung maupun tidak 

langsung yang berbentuk uang maupun penghargaan. 
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Pembayaran kompensasi yang adil dan tepat kepada pekerja dapat 

memotivasi pekerja untuk bekerja semaksimal mungkin sehingga dapat memberi 

keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pekerja maupun perusahaan, dimana 

pekerja akan memperoleh motivasi  kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan 

motivasi kerjanya dan perusahaan pun dapat mencapai tujuan dan rencana yang 

telah ditetapkan sebelumnya (Kurniawan,dkk., 2014). Pemberian kompensasi 

bertujuan untuk memotivasi pekerja agar lebih giat dan disiplin saat bekerja, dapat 

menciptakan kesadaran bersama antar pekerja, mampu mengerjakan segala 

sesuatu yang dibutuhkan perusahaan, mampu menggerakkan dan mengarahkan 

pekerja kepada perilaku untuk mencapai hasil kerja yang baik dan meningkatkan 

motivasi kerjanya (Samudra,dkk., 2014).  

Hasil perhitungan kategori data diperoleh gambaran tentang tanggapan 

responden terhadap kompensasi di lingkungan polisi Satlantas Karanganyar, yaitu 

dari 95 orang responden yang dimintai tanggapannya ada sebanyak 63 orang atau 

66,2% yang mengatakan kompensasi berada pada kategori tinggi. Hasil penelitian 

tersebut dapat dimaknai bahwa kompensasi di lingkungan Satlantas Karanganyar 

selama ini dirasakan sudah memadai dan memuaskan oleh sebagian anggota Polri, 

sehingga mampu meningkatkan motivasi kerja polisi. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan antara kompensasi dengan 

motivasi kerja pada polisi Satlantas di Karanganyar, diperoleh kesimpulan yaitu: 

Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara kompensasi dengan 

motivasi kerja pada polisi di Karanganyar. Tingkat motivasi kerja polisi di 

Karanganyar termasuk tinggi Tingkat kompensasi pada polisi di Karanganyar 

termasuk tinggi. Kontribusi kompensasi terhadap motivasi kerja pada polisi di 

Karanganyar sebesar 26,3%. 

4.2 Saran 

Bagi polisi hendaknya mempertahankan kompensasi yang sudah tinggi. Saran-

saran kepada perusahaan, antara lain:  
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Kompensasi secara langsung yang diperoleh polisi, hendaknya benar-

benar dipergunakan untuk kebutuhan keluarga. Kompensasi secara tidak langsung 

dapat diperoleh polisi dengan memaksimalkan kerja, misalnya meningkatkan 

disiplin kerja atau bekerja sesuai aturan tidak melanggar ketentuan yang 

diberlakukan di korps kepolisian. Kompensasi insentif yang diperoleh polisi dapat 

dipergunakan untuk kepentingan keluarga, misalnya dapat dipergunakan untuk 

kepentingan pendidikan anak. Kompensasi secara langsung diberikan kepada 

anggota polisi sesuai prosedur yang diatur oleh pemeritah.Kompensasi secara 

tidak langsung, lembaga dapat memberikan bonus kepada polisi yang bekerja 

dapat maksimal atau berjasa kepada masyarakat. Kompensasi insentif, diberikan 

kepada anggota polisi sesuai prosedur yang diatur oleh pemeritah. 

Mengingat hasil penelitian ini masih ada kelemahan yaitu dalam 

pembuatan skala karena keterbatasan pengetahuan peneliti dan saat pengumpulan 

data yang tidak ditunggui oleh peneliti. Oleh sebab itu, bagi peneliti selanjutnya 

disarankan untuk memahami terlebih dahulu teori-teori yang digunakan, sehingga 

memudahkan peneliti selanjutnya dalam pembuatan skala. Peneliti selanjutnya 

disarankan untuk menunggui saat pengumpulan data, sehingga data yang 

diperoleh dapat lebih akurat. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan agar tidak 

menggunakan teknik cluster random sampling untuk pengambilan sampelnya 

karena hanya ada satu bidang pekerjaan saja yang diteliti, sehingga sampel kurang 

mewakili bidang pekerjaan yang lainnya. 
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