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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil diskusi penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada Siloam 

Hospitals  Village memiliki tingkat motivasi kerja yang berbeda-beda, terdapat 

8.3% (3 responden) memiliki tingkat motivasi kerja yang rendah, terdapat 77.8% 

(28 responden) memiliki tingkat motivasi kerja yang sedang, dan terdapat 13.9% (5 

responden) memiliki tingkat motivasi kerja yang tinggi. Tingkat motivasi kerja jika 

di lihat dari tiap dimensi pun juga berbeda-beda, tetapi dari keseluruhan dimensi 

tersebut responden banyak yang memiliki motivasi kerja pada setiap dimensi 

dengan tingkat yang sedang, seperti dimensi pertama yaitu Integrated regulation 

responden yang berada pada tingkat sedang sebanyak 77.8% (28 responden), 

dimensi kedua yaitu Identified regulation responden berada pada tingkat sedang 

sebanyak 75% (27 responden), dimensi ketiga yaitu Introjected regulation 

responden berada pada tingkat sedang sebanyak 69.4% dan dimensi keempat yaitu 

External regulation responden yang berada pada tingkat sedang sebanyak 61.1% 

(22 responden). Dari keempat dimensi ini, responden yang berada pada tingkat 

sedang melebihi setengah dari responden dalam penelitian ini.  

Dapat disimpulkan bahwa dari penelitian ini perawat di Siloam Hospitals  

Village banyak berada pada tingkat motivasi yang sedang, hal ini perlu di 

pertahankan dan lebih baik jika di tingkatkan agar para perawat dapat 

memaksimalkan motivasi kerja mereka ke tingkat yang lebih tinggi dan tidak ada 

lagi perawat dengan tingkat motivasi kerja yang rendah. Berdasarkan karakteristik 
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responden yang ada, peneliti menarik kesimpulan bahwa usia memiliki perbedaan 

yang signifikan dengan motivasi kerja di Siloam Hospitals  Village. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran bagi Pemagang Selanjutnya 

Bagi pemagang selanjutnya untuk dapat menjalani program magang dengan 

lebih baik bisa dengan cara lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan magang, 

anggap saja bahwa pemagang sudah bekerja secara professional di tempat magang 

karena pada kesempatan ini pemagang akan di hadapkan dengan situasi kerja 

sesungguhnya, yang mana dapat memperkenalkan pemagang dengan budaya di 

dalam dunia kerja.  

Pemagang selanjutnya juga di harapkan untuk dapat melakukan penelitian 

mengenai gambaran motivasi kerja dengan persiapan yang lebih matang dalam hal 

teoritis seperti mencari sumber, maupun dalam pengambilan data lebih diperhatikan 

karakteristik dari responden yang diambil seperti lebih spesifik dari bangsal tertentu 

agar hasil dapat dianalisa dengan lebih baik karena dari adanya karakteristik 

responden yang lebih spesifik dapat membantu peneliti dalam menganalisa hasil 

seperti contohnya jika perawat ruangan VIP yang tanggung jawabnya lebih besar 

terhadap pasien sehingga berpengaruh terhadap kecenderungan stress dan motivasi, 

dan dari data-data demografis dan data pendukung seperti informasi yang di dapat 

dari wawancara dapat lebih di perdalam dan dianalisa lebih terperinci dan dalam 

pengerjaan laporan agar lebih diperhitungkan waktu yang diberikan agar tidak 

terburu-buru dalam proses pengerjaan dan mendapatkan hasil yang semaksimal 

mungkin. 



 

 47 

5.2.2 Saran untuk perusahaan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa 

saran yang diberikan kepada Siloam Hospitals  Village untuk meningkatkan 

motivasi kerja yang ada di Siloam Hospitals  Village, yaitu: 

1. Untuk meningkatkan motivasi kerja Siloam Hospitals Lippo Village di 

harapkan dapat memberikan aktifitas yang menyenangkan untuk para 

perawat seperti outbound dan company gathering untuk para pegawai 

khususnya perawat yang dapat di berikan setahun sekali sebagai bentuk 

apresiasi atas kerja keras yang di berikan oleh mereka karena berdasarkan 

data motivasi kerja berdasarkan dimensi bahwa dimensi External regulation 

memiliki tingkat persentase tertinggi, sehingga perawat membutuhkan 

reward. 

2. Untuk meningkatkan motivasi kerja Siloam Hospitals Lippo Village di 

harapkan dapat memberikan reward dalam bentuk hadiah ataupun 

penghargaan seperti pujian dan semangat kepada perawat agar mereka 

merasa di hargai dan dapat memicu tingkat motivasi kerja perawat. 

3. Untuk meningkatkan motivasi kerja Perawat juga di harapkan dapat 

memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan menganggap pekerjaan ini 

sebagai suatu yang harus dinikmati serta merasakan bahwa pekerjaan ini 

berguna untuk dirinya dan orang lain, dapat memberikan apresiasi terhadap 

diri sendiri karena telah bekerja keras dan dapat bekerja setulus hati untuk 

melayani. Hal ini dapat dilakukan dengan memfokuskan diri pada hal-hal 

yang positif dalam pekerjaannya, salah satunya melayani dan membantu 

orang lain untuk menjadi lebih baik. 
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4. Untuk meningkatkan motivasi kerja Perawat Siloam Hospitals Lippo 

Village dengan usia yang masih muda atau para perawat yang berada pada 

tahap usia yang baru melangkah ke dunia kerja di harapkan dapat 

berinteraksi lebih baik dan belajar dari para perawat yang usianya lebih 

dewasa sehingga dapat banyak pengetahuan baru bukan hanya dalam hal 

metode perawatan tetapi juga dari cara pandangan mereka dan akan lebih 

memotivasi mereka, dan untuk perawat yang lebih dewasa juga diharapkan 

dapat saling membantu dalam meningkatkan motivasi kerja ke arah yang 

lebih baik agar dapat berkembang bersama dalam memberikan pelayanan 

terbaik di Siloam Hospitals Lippo Village. 

 

5.3 Refleksi 

Selama menjalani proses magang dan melakukan penulisan tugas akhir ini 

peneliti merasa sangat amat banyak belajar ke arah yang jauh lebih baik. Peneliti 

merasa selama proses ini peneliti lebih bertanggung jawab dalam menjalankan 

tugas yang di berikan selama magang, termasuk mengikuti setiap aturan yang di 

berikan perusahaan. Peneliti merasa banyak hal yang sebelumnya tidak peneliti 

ketahui tentang dunia pekerjaan tetapi selama masa program magang tersebut 

peneliti banyak menerima ilmu-ilmu baru, dan dengan program magang ini juga 

peneliti merasa mulai berani untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang 

baru bahkan yang memiliki jabatan yang lebih tinggi, seperti tugas yang peneliti 

terima untuk menghubungi calon kandidat dan memberikan instruksi tes psikotes, 

menurut peneliti itu adalah hal paling berkesan karena peneliti menjadi mampu 
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untuk berbicara dengan bahasa yang lebih teratur dan lebih meningkatkan 

kepercayaan diri peneliti. 

Selain pelajaran yang didapat pasti ada juga perasaan kesulitan yang di alami 

oleh penulis, seperti ketika magang terasa waktu yang berjalan sangat lambat, harus 

izin karena ketika program magang berlangsung penulis juga memiliki jadwal 

belajar di kampus dan harus menyelesaikan penelitian ini walaupun memakan 

waktu yang sangat lama dan melebihi target tetapi peneliti sangat bersyukur dapat 

menyelesaikan magang dan penulisan ini dengan usaha sendiri dan tidak sebentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


