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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai hubungan antara kepribadian big five 

dan motivasi terhadap organizational citizenship behavior pada karyawan 

Rumah Sakit X Bandung dengan metode penelitian deskriptif korelasional 

pada 104 orang sampel dari 12 divisi Rumah Sakit X Bandung, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut.  

1. Karyawan Rumah Sakit X Bandung mayoritas memiliki kepribadian 

agreeableness dan memiliki korelasi tertinggi terhadap OCB dengan 

koefisien korelasi 0,349 dan signifikansi 0.000, sementara kepribadian 

yang memiliki kontribusi paling kecil terhadap OCB adalah 

neuroticism yang hanya dimiliki olehs atu orang dari total 104 

karyawan dengan koefisien korelasi sebesar 0,101 dan signifikansi 

sebesar 0,308 dan untuk tipe kepribadian extraversion, 

conscientiousness dan openness memiliki hubungan positif dan 

signifikan yang rendah terhadap Organizational Citizenship Behavior 

(OCB). Untuk korelasi antara kepribadian extraversion, agreeableness, 

openness terhadap motivasi memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan, sedangkan untuk kepribadian conscientiousness dan 

neuroticism tidak terdapat korelasi terhadap motivasi.  

2. Profil motivasi pada karyawan Rumah Sakit X Bandung berada pada 

kategori sedang, artinya para karyawan memiliki cukup motivasi atau 

dorongan dalam diri dalam melakukan pekerjaan demi pencapain 

tujuannya. Untuk korelasi, antara motivasi dengan OCB terdapat 

korelasi yang signifikan.  
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3. Pada motivasi berprestasi, sebagian besar karyawan berada pada 

kategori sedang. Artinya, para karyawan memiliki dorongan untuk 

pencapaian prestasi dan hasil kerja yang maksimal. Korelasi antara 

motivasi berprestasi dan OCB berada pada kategori korelasi yang 

rendah dan signifikan. Selanjutnya, untuk kepribadian agreeableness, 

extraversion, conscientiousness dan openness memiliki hubungan 

positif dan signifikan terhadap motivasi berprestasi, sedangkan untuk 

kepribadian neuroticism tidak memiliki hubungan.  

4. Pada motivasi berafiliasi, sebagian besar karyawan RS. X Bandung 

berada pada kategori sedang, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas 

karyawan memiliki dorongan untuk membangun hubungan dengan 

oranglain dan memiliki keinginan memiliki sahabat sebanyak-

banyaknya, dan terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi 

afiliasi dengan OCB. Selanjutnya untuk korelasi antara kepribadian 

agreeableness, extraversion, openness memiliki hubungan yang positif 

dan signifikansi terhadap motivasi berafiliiasi, sedangkan uktuk 

kepribadian conscientiousness dan neuroticism tidak terdapat 

hubungan dengan motivasi berafiliasi.  

5. Motivasi berkuasa yang dimiliki olehkaryawan RS. X Bandung berada 

pada kategori sedang yaitu dimiliki oleh 41 orang dan 31 orang berada 

pada kategori sangat tinggi dan hal ini menunjukkan bahwa karyawan 

memiliki keinginan untuk mempengaruhi dan menginginkan orang lain 

tunduk terhadap perintahnya. Karyawan cenderung memiliki 

kebutuhan akan kekuasan yaitu dengan tujuan agar dapat 

mengendalikan lingkungannya dan mengambil tanggungjawab atas 

mereka. Namun hal ini berbanding terbalik dengan korelasi antara 

motivasi berkuasa dengan OCB yaitu tdak diperoleh hubungan yang 

signifikan antara kedua variabel ini. Padahal seharusnya ketika 

seseorang menjadikan motivasi berkuasa sebagai motif maka OCB 

muncul dan seharusnya memiliki hubungan yang tinggi, karena hal ini 

akan memunculkan perilaku OCB demi pencapaian motif berkuasanya. 
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Hal tersebut mengartikan bahwa, tidak terdapat hubungan antara 

motivasi berkuasa terhadap OCB yang dimiliki karyawan RS X 

Bandung. Selanjutnya untuk korelasi antara kepribadian extraversion, 

agreeableness dan openness memiliki korelasi dengan motivasi 

berkuasa, sedangjan untuk kepribadian conscientiousness dan 

neuroticism tidak terdapat korelasi dengan motivasi berkuasa.  

6. Gambaran OCB pada karyawan Rumah Sakit X Bandung berada pada 

kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas karyawan 

memiliki altruisme atau perilaku menolong yang cukup baik, dimana 

altruisme merupakan keinginan menolong semua orang yang memiliki 

hubungan dengan perusahaan, baik atasan/bawahan bahkan pelanggan 

dan memiliki keinginan memberikan dukungan kepada rekan kerja 

secara sukarela. Pada aspek kesopanan, mayoritas karyawan memiliki 

kesopanan ditandai dengan menjaga hubungan baik dengan rekan 

kerjanya agar terhindar dari masalah interpersonal, merawat peralatan 

perusahaan, dan menjaga nama baik perusahaan. Selain itu, mereka 

juga mayoritas cukup patuh dengan aturan perusahaan. Karyawan juga 

memiliki perilaku proaktif yang cukup baik yang ditunjukkan dengan 

keikutsertaan aktif dalam setiap acara-acara yang diadakan perusahaan 

dan peduli akan keberlangsungan organisasi. Mereka juga memiliki 

toleransi yang cukup baik digambarkan dengan keinginan yang cukup 

untuk member toleransi terhadap kekurangan yang ada pada 

perusahaan dan tidak membesar-besarkan masalah.  
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B. Saran 

 

Saran ditunjukan kepada pihak manajerial perusahaan dan peneliti 

selanjutnya. Saran untuk masing-masing pihak dipaparkan sebagai berikut.  

1. Bagi Pihak Manajerial 

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepribadian extraversion, 

conscientiousness dan openness beradapada kategori rendah 

padahal ketiga trait ini sangat dibutuhkan dimiliki oleh seorang 

karyawan yang berada pada suatu organisasi, oleh karena itu untuk 

meningkatkan kepribadian extraversion dan openness perusahaan 

diharapkan lebih memotivasi dan mendorong karyawan dalam 

bekerja dengan cara memberikan kesempatan kepada karyawan 

untuk bertindak inovatif dalam menyelesaikan pekerjaannya, 

memberikan penghargaan kepada setiap karyawan berprestasi agar 

semua karyawan mampu bersaing secara sehat untuk mendapatkan 

prestasi yang baik karena tipe kepribadian extraversion erat 

kaitannya dengan nilai-nilai achievement atau kebutuhan dan 

stimulasi untuk berprestasi sedangkan openness erat kaitannya 

dengan menghargai pendapat dan kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang, selain itu juga perusahaan diharapkan memperbanyak 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama karyawan hal ini 

tentunya dapat meningkatkan interaksi antar karyawan, dengan 

saling mengenal satu dengan yang lainnya maka karyawan 

diharapkan mampu menghargai pendapat oranglain. Untuk 

meningkatkan aspek ketaatan pada karyawan, perusahaan harus 

lebih memperhatikan masalah kedisplinan yaitu perusahaan harus 

konsisten dengan peraturan yang telah dibuat dan memberikan 

sanksi jika karyawan melanggar, jangan dibiarkan begitu saja. 

Dengan begitu ketataan karyawan seiring berjalannya waktu akan 

meningkat.  
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b. Pada penelitian ini mayoritas karyawan berada pada kategori 

motivasi sedang. Untuk itu perusahaan perlu melakukan upaya 

peningkatan motivasi pada karyawan, yaitu dengan cara 

memberikan penghargaan prestasi, bonus serta perlakuan yang baik 

dari perusahaan terhadap karyawan. Selain itu pelatihan juga 

diperlukan agar meningkatkan motivasi dalam diri karyawan 

terutama meningkatkan motivasi dalam berprestasi karena hal ini 

sangat penting bagi seorang karyawan, sehingga peneliti 

menyarankan karyawan agar mengikuti pelatihan baik yang 

diadakan oleh perusahaan atau diluar perusahaan dan memperluas 

pengetahuan terhadap bidang yang ditekuni, hal ini akan mampu 

meningkatkan kualitas diri dalam bekerja demi pencapaian tujuan 

perusahaan. Selain pelatihan memperbanyak acara-acara yang 

melibatkan semua karyawan juga sangat dibutuhkan agar 

meningkatkan hubungan antara karyawan. Untuk motivasi 

berkuasa, perusahaan perlu mengembangkan persaingan yang sehat 

dengan tujuan agar tidak terjadi konflik diantara para karyawan 

yaitu bisa melalui training. 

c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ketaatan dari variabel 

OCB merupakan aspek terendah yang dimiliki oleh karyawan pada 

RS X Bandung. Oleh karena itu, pihak manajemen diharapkan 

memperhatikan karyawan ketika mereka melakukan pelanggaran 

terhadap tindak kedisplinan yaitu memberikan punishment hal 

tersebut secara tidak langsung membuat karyawan termotivasi 

untuk menampilkan ketaatan dari OCB sehingga mereka akan 

mampu bekerja lebih efektif dan taat akan peraturan yang ada.  
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

 

Dari hasil penelitian ini diperoleh terbatasnya jumlah responden, 

jumlah pernyataan, dan kekuatan antara korelasi antar variabel. 

Sehingga untuk peneliti selanjutnya yang bertujuan melakukan 

penelitian dengan tema yang serupa maka dapat memberikan 

tindaklanjut sebagai berikut: 

a. Memperluas cakupan subjek penelitian, dan untuk variabel 

motivasi dan OCB dalam penelitian ini memiliki jumlah 

pernyataan yang sedikit, oleh karena itu diharapkan kepada peneliti 

selanjutnya agar dapat membuat lebih banyak pernyataan dengan 

menemukan indikator yang tepat sehingga ketiga variable dapat 

terungkap secara menyeluruh.   

b. Penelitian pada ketiga variabel dalam penelitian ini dibatasihanya 

dalam lingkup pekerjaan, sehingga peneliti selanjutnya dapat 

memperluas konteks variabel ketiganya pada kehidupan pribadi 

karyawan untuk melihat lebih komperehensif kepribadian big five, 

motivasi dan organizational citizenship behavior yang dimiliki 

individu tersebut.  

c. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya hubungan / 

kontribusi masing-masing ke dua variabel yaitu kepribadian big 

five dan motivasi terhadap variabel organizational citizenship 

behavior, oleh karena itu peneliti yang ingin mendalami topik yang 

sama diharapkan mempertimbangkan variabel lain yang mungkin 

memiliki hubungan yang kuat antar variabelnya. 


