
 

 

 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan 

diterima yaitu adanya hubungan yang kuat antara kepuasan kerja dengan kinerja 

karyawan pada Sekolah Alam Lampung, hal ini didasarkan pada: 

 

1. Hasil perhitungan pengujian variabel pertanyaan tentang kepuasan kerja 

dengan menggunakan uji kereliabelan r diperoleh nilai rhitung sebesar 0,839 

dan variabel kinerja diperoleh rhitung sebesar 0,779 lebih besar dari pada 

rtabel 0,367. Dua puluh pertanyaan tersebut telah valid dan reliabel dengan 

interpretasi kereliabelan tinggi. Pengujian validitas dan reliabilitas ini 

dilakukan terhadap 29 responden pada tingkat kepercayaan 95% (α = 5%). 

 

2. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus korelasi 

product moment  dengan membandingkan antara variabel kepuasan kerja 

terhadap kinerja didapat nilai r sebesar 0,606, lebih besar dari r tabel = 

0,367, maka Ho ditolak, dan Ha diterima. Hasil hitung tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel kepuasan kerja 

dengan kinerja karyawan pada Sekolah Alam Lampung dengan 

interpretasi korelasi tergolong kuat. Sedangkan untuk menguji hipotesis 
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digunakan uji t pada tingkat kepercayaan 95% dan N=29 diperoleh nilai t 

hitung sebesar 3,98. Nilai t hitung tersebut lebih besar apabila 

dibandingkan dengan t tabel yaitu sebesar 2,04. Ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang kuat antara kepuasan kerja dengan kinerja 

karyawan pada Lembaga Sekolah Alam Lampung. 

 

5.2  Saran 

 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka saran yang bisa diberikan 

adalah:  

 

1. Sekolah Alam Lampung sebaiknya lebih memperhatikan dan peduli terhadap 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Khususnya,  

beban pekerjaan karyawan dan kesempatan mereka ikut serta dalam 

pengambilan keputusan yang tepat ketika dihadapkan pada suatu masalah. 

Perusahaan harus lebih giat berusaha menciptakan suasana yang akrab dan 

lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif  bagi karyawan dalam bekerja 

sehingga karyawan akan lebih semangat dan giat dalam bekerja. 

 

2. Perusahaan harus merangsang agar para karyawannya mau memberikan ide 

dan mencari solusi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan pekerjaan, serta memiliki inisiatif untuk maju dan 

berkembang selaras dengan tujuan perusahaan. Perusahaan harus memberikan 

deskripsi pekerjaan dan menempatkannya sesuai dengan kemampuan agar 

karyawan bekerja sesuai dengan pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan 

yang mereka miliki.  
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