
 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara locus of control Internal dengan subjective 

well-being pada driver ojek online dengan ( r = 0,369, p <0,05). Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara locus of control internal dengan 

subjective well-being. Semakin tinggi tingkat locus of control internal, maka 

semakin tinggi pula tingkat subjective well-being pada driver ojek online. Dan 

sebaliknya, semakin rendah tingkat locus of control internal, maka semakin 

rendah pula tingkat subjective well-being pada driver ojek online.  

Sedangkan dari hasil kategorisasi dapat diketahui bahwa sebagian besar 

driver ojek online memiliki locus of control yang tinggi dengan prosentase 

subjek sebesar 92,5% dan memiliki subjective well-being yang sedang dengan 

prosentase subjek sebesar 88,75%. Hasil penelitian ini memperoleh koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0.136. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0.136 

menunjukkan bahwa variabel locus of control internal menunjukkan 

kontribusi sebesar 13,6% terhadap subjective well-being dan sisanya 86,4 % 

berhubungan dengan faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.



 

 

 

 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu sebagai 

berikut :  

1. Bagi subjek 

Bagi karyawan khususnya driver ojek online, penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai pengetahuan agar driver ojek online mengetahui bahwa 

locus of control internal merupakan salah satu hal yang mampu 

mempengaruhi  subjective well-being. Sehingga untuk meningkatkan 

subjective well-being pada driver ojek online, maka driver ojek online 

juga perlu untuk meningkatkan locus of control internal pada diri driver 

ojek online. Cara yang dapat dilakukan untuk menjaga locus of control 

internal diantaranya adalah dengan cara menanamkan motivasi pada diri 

sendiri ketika bekerja, serta selalu menanamkan mindset bahwa apa yang 

didapat ketika bekerja adalah sesuai dengan usaha yang telah dilakukan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat meneliti variabel-

variabel lain yang belum diungkap, karena variabel locus of control 

internal hanya menunjukkan kontribusi sebesar 13,6% terhadap subjective 

well-being dan sisanya 86,4 % berhubungan dengan faktor lain yang tidak 

diteliti oleh peneliti. 


