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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Motivasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam

mempengaruhi kinerja Tukang dimasa sekarang ini. Inilah alasn mengapa penulis

melakukan penelitian langsung pada proyek pembangunan Rumah Sakit Mitra

Medika Tembung. Setelah melakukan penelitian dan dilakukan analisis data,

pengujian hipotesis dan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan sebagai

berikut :

1. Motivasi tukang tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari jawaban

angket responden terhadap angket Motivasi yaitu sebesar 81,8, atau

sekitar 70 %.

2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Tukang di proyek

pembangunan rumah sakit mitra medika tembung termasuk kategori

cukup tinggi dengan nilai rata-rata jawaban angket responden sebanyak

65,25. Maka dapat dikatakan bahwasekitar 77,50 % Tukang yang ada

pada pembangunan rumah sakit mitra medika tembung memiliki kinerja

yang tergolong sangat baik.

3. Berdasarkan perhitungan regresi linier sederhana dinyatakan bahwa

kontribusi motivasi site manager kepada mandor terhadap kinerja

tukang di proyek dikategorikan cukup tinggi. Berdasarkan perhitungan
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koefisien regresi linier sederhana diperoleh rtabel=0,381 maka

dikategorikan cukup tinggi.

4. Berdasarkan perhitungan pengujian hipotesis diperoleh thitung=2,742

dibandingkan dengan ttabel=2,02 pada taraf signifikan 5% dengan dk=n-

2 = 38 maka thitung=2,742 >ttabel= 2,02 sehingga hipotesis menyatakan

terdapat kontribusi yang positif dan signifikan antara motivasi terhadap

kinerja tukang di rumah sakit mitra medika tembung dapat diterima.

B. Saran

Berdasrkan kesimpulan diatas, bahwa motivasi kerja tukang tergolong

baik dan kinerja tukang juga berada pada kondisi yang baik pula, tetapi walaupun

demikian peneliti tetap memberi saran sebagai berikut :

1. Agar motivasi berinteraksi secara langsung kepada tukang.

2. Agar Tukang lebih berefektif dalam bekerja setelan mendapat motivasi

3. Owner sebaiknya memberikan anggaran kepada Site Manager dalam

memberi Motivasi kepada Tukang yang ditanggung jawabi oleh site

manager

4. Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian di proyek

pembangunan Rumah Sakit Mitra Medika Tembung, Tukang lebih

bersemangat dalam bekerja dan lebih memperhatikan fungsi Motivasi

Itu Sendiri.

5. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji masalah-

masalah yang relevan atau sesuai dengan penelitian ini.


