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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, hal yang dapat 

disimpulkan adalah : 

1) Motivasi berprestasi memiliki pengaruh langsung terhadap produktivitas kerja, 

jadi jika motivasi berprestasi meningkat akan meningkatkan produktivitas 

kerja juga. 

2) Komitmen organisasional tidak dapat dipengaruhi langsung oleh motivasi 

berprestasi. 

3) Produktivitas kerja tidak dapat dipengaruhi langsung oleh komitmen 

keorganisasian. 

4) Motivasi berprestasi tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap 

produktivitas kerja melalui komitmen organisasional.  

5) Setelah dilakukan Trimming, hanya tersisa satu jalur pada model akhir yaitu 

motivasi berprestasi yang memiliki pengaruh langsung terhadap produktivitas 

kerja 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka masukan yang dapat 

direkomendasikan oleh peneliti terkait dengan pengaruh langsung dan tidak 
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langsung antara variabel motivasi berprestasi, komitmen keorganisasian dan 

produktivitas kerja adalah sebagai berikut : 

1) Bagi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

Berdasarkan pada hasil akhir penelitian yang menunjukkan adanya 

pengaruh langsung antara motivasi berprestasi terhadap produktivitas kerja, 

diharapkan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan: 

a. Memfasilitasi dan membantu realisasi rencana kerja tahunan yang dibuat 

oleh Penyuluh sebagai pedoman kegiatan yang akan dilakukan Penyuluh 

di lapangan setahun kedepan, serta lebih tanggap terhadap masalah yang 

dialami oleh Penyuluh di lapangan. Sehingga memudahkan Penyuluh 

dalam pemenuhan angka kreditnya. Diharapkan hal ini akan meningkatkan 

komitmen Penyuluh kepada lembaganya, selain peningkatan komitmen 

pada profesi Penyuluh. 

b. Meningkatkan frekuensi diadakannya pelatihan bagi Penyuluh sehubungan 

dengan peningkatan motivasi berprestasi dan produktivitas kerja Penyuluh, 

karena telah terbukti bahwa motivasi berprestasi dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja Penyuluh secara langsung. 

c. Memberikan perhatian lebih kepada Penyuluh yang prestasi kerja di 

lapangan lebih unggul dengan penghargaan dari lembaga sendiri, agar ke 

depannya semangat untuk berprestasi Penyuluh yang masih muda menjadi 

lebih tinggi dan diharapkan produktivitas kerjanya semakin meningkat 

pula. 
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2) Peneliti Selanjutnya 

a. Walaupun hasil akhir dari penelitian terdapat 2 (dua) jalur yang tidak 

memiliki pengaruh langsung yang signifikan, perlu diingat bahwa model 

ini diujikan kepada responden yang berprofesi sebagai pegawai fungsional 

yaitu Penyuluh dimana lebih banyak bekerja bersama dengan pelaku 

utama daripada berada di lembaga tempat responden bekerja. Untuk 

menguji apakah komitmen keorganisasian benar-benar tidak memiliki 

pengaruh langsung yang signifikan terhadap produktivitas kerja serta tidak 

bisa menjadi variabel mediator antara motivasi berprestasi terhadap 

produktivitas kerja, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menguji 

kembali model dengan variabel yang sama kepada Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) struktural ataupun pekerja swasta yang lingkup kerjanya banyak 

berada di dalam ruang. Atau tetap diujikan kepada Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) Fungsional profesi Penyuluh namun di Kabupaten yang berbeda. 

b. Jika Peneliti selanjutnya memiliki keinginan untuk menguji kembali model 

dengan variabel-variabel yang ada dalam penelitian, sebaiknya peneliti 

tidak menggunakan kata-kata yang mengandung makna ganda. Karena 

Penyuluh adalah seorang pekerja lapang, mereka terbiasa untuk bicara 

pada inti masalah dengan kalimat yang mudah dipahami. 

c. Peneliti selanjutnya dapat menggantikan variabel-variabel dalam model 

dengan variabel lain berdasarkan pada teori yang ada atau fenomena yang 

sedang terjadi. 

 


