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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Organizational Citizenship Behaviour tidak berpengaruh positif

terhadap kinerja karyawan.

2. Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

3. Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

4. Dari uji F dapat diketahui OCB, disiplin kerja dan lingkungan kerja

secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja

karyawan.

5. Dari uji koefisien determinasi dapat diketahui variabel OCB, disiplin

kerja dan lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan sebesar

45,5 %.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kelemahan, dilain

pihak keterbatasan dan kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini

dapat digunakan sebagai sumber ide bagi penelitian yang akan datang.

Adapun keterbatasan yang ditemukan pada penelitian ini adalah:
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1. Data yang diperoleh peneliti adalah sebatas data hasil isian kuisioner

yang diisi oleh responden dan jumlah responden yang sangat terbatas

karena peneliti menggunakan 1 lokasi penelitian saja dikarenakan

pandemic covid-19 pada tahun ini yang menyebabkan peneliti tidak

bisa melakukan penelitian di beberapa puskesmas yang ada di Sewon

sesuai rencana peneliti sebelumnya yang sudah dijelaskan di BAB III.

Alangkah baiknya atau idealnya data dapat dikombinasikan dengan

diskusi, tanya jawab atau wawancara dengan responden sehingga

peneliti lebih bisa mengerti masalah yang sebenarnya terjadi di lokasi

penelitian dan hal ini juga akan membuat data semakin valid.

2. Variabel independen yang diteliti hanya terbatas pada OCB, disiplin

kerja dan lingkungan kerja

C. Saran

Beberapa saran untuk agenda peneliti yang akan mendatang yang dapat

diberikan dari penelitian ini yaitu:

1. Puskesmas Jetis 1

Untuk tenaga kesehatan agar lebih meningkatkan perilaku OCB,

kedisiplinan kerja dan puskesmas juga harus meningkatkal kualitas

yang ada di lingkungan kerja baik berupa fasiltas atau pelayanan yang

ada di untuk meningkatkan kinerja karyawan yang ada di Puskesmas

Jetis 1.



54

2. Peneliti selanjutnya

Penelitian mendatang hendaknya mengarahkan penelitian pada suatu

objek yang lebih luas dan memiliki banyak karyawan agar

mendapatkan hasil yang maksimal, kemudian untuk alat analisinya

menggunakan data yang lebih spesifik mengetahui nilai angka dari

hasil yang diteliti.


