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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengalaman kerja dengan komitmen 

organisasi pada pegawai di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan (BKB&PP) di Kabupaten Sidrap bahwa hasil yang diperoleh dengan 

menggunakan SPSS 16.0 for Windows yaitu korelasi r = 0,485 dengan taraf 

signifikansi sebesar 0,010 yang menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan 

diterima. Hipotesis yang menyebutkan bahwa adanya hubungan positif antara 

Pengalaman Kerja dengan Komitmen Organisasi, yang dapat diartikan bahwa 

semakin banyak pengalaman kerja pegawai maka akan semakin tinggi pula 

komitmen terhadap organisasi, sebaliknya semakin sedikit pengalaman kerja 

pegawai maka semakin rendah pula komitmen terhadap organisasi. 

Selanjutnya, besarnya koefisien determinasi pada Komitmen n Organisasi 

sebesar R² = 0,235, hal ini menunjukan bahwa variabel Pengalaman Kerja dengan 

Komitmen Organisasi memiliki kontribusi sebesar 23,5% dan sisanya 76,5% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti usia, struktur organisasi, efikasi diri, 

ukuran, harga diri, dan kebutuhan sosioemosional.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan kesimpulan yang telah 

dilakukan dalam penelitian ini, maka perlu dipertimbangkan saran-saran sebagai 

berikut. 

1. Bagi Instansi 

Pihak instansi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

(BKB&PP) Kabupaten Sidrap dihimbau untuk menyesuaikan penempatan 

kerja PNS sesuai dengan bidang pendidikannya. Selain itu pihak instansi juga 

dihimbau agar lebih meningkatkan kemampuan kerja PNS melalui pendidikan 

formal dengan jenjang yang lebih tinggi, rotasi kerja , serta pelatihan-pelatihan 

tentang KB dan Pemberdayaan Perempuan agar pengalaman kerja pegawai 

dapat meningkat. 

2. Bagi Pegawai 

Bagi pegawai dihimbau agar ikut berperan aktif dalam organisasi seperti 

rajin mengikuti pelatihan tentang KB dan Pemberdayaan Perempuan maupun 

pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja pegawai yang 

diadakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

(BKB & PP) di Kabupaten Sidrap sehingga dapat menambah pengalaman kerja 

dan membentuk komitmen terhadap organisasi sebagaimana status pegawai 

negeri sipil (PNS) yang merupakan pelayan bagi masyarakat. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan kendala yang telah dihadapi oleh peneliti yaitu kesulitan untuk 

bertemu langsung dengan subjek penelitian, baik itu dari segi biaya, waktu dan 
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tenaga maka peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar 

memanfaatkan media seperti email, sosial media yang relevan (facebook) 

ataupun berupa survei untuk memperoleh data maupun informasi subjek 

penelitian tanpa harus bertemu secara langsung. Peneliti juga berharap bagi 

peneliti selanjutnya agar menyampaikan raport dengan baik sebelum 

melakukan pengisian kuesioner, agar subjek penelitian merasa nyaman dan 

memberikan  jawaban yang sebenar-benarnya. Selain itu, disarankan agar 

menambahkan topik lain seperti kompetensi dan konflik peran. 


