BAB V
KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI
Bab ini membahas mengenai kesimpulan didapat dari penelitian serta saran dan
rekomendasi yang dapat diberikan untuk perbaikan penelitian selanjutnya.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Terdapat pengaruh gaya berpikir terhadap gaya pemecahan masalah
secara keseluruhan dimana beberapa tipe gaya berpikir mempengaruhi
beberapa tipe gaya pemecahan masalah.
2. Terdapat pengaruh gaya berpikir terhadap gaya pengambilan keputusan
secara keseluruhan dimana beberapa tipe gaya berpikir mempengaruhi
beberapa tipe gaya pengambilan keputusan.
3. Tidak terdapat pengaruh gaya pemecahan masalah terhadap gaya
pengambilan keputusan secara keseluruhan, namun beberapa tipe gaya
pemecahan masalah mempengaruhi beberapa tipe gaya pengambilan
keputusan
B. Saran dan Rekomendasi
Saran dan rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang
telah dilaksanakan antara lain:
1. Bagi Penelitian Selanjutnya
a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memperhatikan dan
mengawasi pengisian kuesioner secara langsung sehingga kesalahan
pengisian kuesioner dapat dihindari dan juga dapat mencari sumber
data sekunder untuk memperkaya hasil penelitian.
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b. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menjelaskan variabel
moderator lain misalnya usia, status pernikah, masa kerja, dan variabel
lainnya yang dapat berpengaruh pada variabel gaya berpikir, gaya
pemecahan masalah, dan gaya pengambilan keputusan dikarenakan
terdapat kemungkinan pengaruh yang lebih besar dari variabel lain
yang belum diteliti.
2. Bagi Organisasi atau Perusahaan

Organisasi atau perusahaan diharapkan dapat memilih dan menempatkan
karyawan yang gaya berpikirnya sesuai dengan tuntutan pekerjaannya agar
hasil pekerjaan nantinya dapat lebih maksimal, karena pada penelitian ini
menunjukan gaya berpikir seseorang akan mempengaruhi bagaimana ia
memecahkan masalah dan mengambil keputusan
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