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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis pada tabel 4.3 distribusi frekuensi budaya organisasi mean 

indikator budaya klan lebih tinggi dari budaya yang lain. Hal ini menunjukan 

bahwa budaya organisasi yang paling dominan di Universitas Darul Ulum Jombang 

adalah budaya klan. Sehingga budaya klan membentuk etos kerja karyawan 

menjadi individu yang berusaha menjadi kepercayaan Universitas, berani 

bertanggung jawab atas pekerjaan yang diamanahkan kepadanya. Sedang 

spiritualitas sebagai pemoderasi dominan membuat karakter karyawan UNiversitas 

Darul Ulum Jombang memiliki tingkat idealism yang tinggi. Mereka meyakini 

pada diri mereka sendiri bahwa mereka memiliki komitmen yang tinggi untuk 

mengaktualisasikan potensi diri dalam seluruh aspek.  

2. Berdasarkan analisa pada tabel 4.4 distribusi spiritualitas, tabligh merupakan 

dimensi spiritualitas kerja yang memiliki nilai rata-rata paling tinggi. Karyawan 

Universitas Darul Ulum Jombang meyakini memiliki komitmen yang tinggi untuk 

mengaktualisasikan potensi diri dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam 

pekerjaan.  

3. Spiritualitas kerja memperkuat pengaruh budaya organisasi Universitas Darul 

Ulum Jombang terhadap etos kerja karyawannya. Hal tersebut menunjukan 

karyawan Universitas Darul Ulum Jombang memiliki makna dan tujuan hidup 

dalam bekerja. Bukan hanya alat untuk mencari uang namunmenjadi tempat untuk 

mendapatkan pengalaman yang berbeda. Pengalaman ini diharapkan individu 

mengalami perubahan positif atas apa yang individu lakukan terhadap orang lain.  
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1.2 Saran 

Penelitia pengaruh budaya organisasi terhadap etos kerja ini, peneliti memberikan 

saran kepada peneliti yang akan dating dan Universitas Darul Ulum Jombang. Adapun 

saran yang disampaikan sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini, disarankan kepada Universitas Darul Ulum Jombang lebih 

menguatkan kembali spiritualitas kerja untuk membentuk etos kerja karyawan 

yang optimal. Berdasarkan hasil analisis peneliti, pengaruh spiritualitas kerja 

terhadap budaya organisasi sehingga membentuk etos kerja karyawan Universitas 

Darul Ulum Jombang telah yang optimal. 

2. Disarankan kepada Universitas Darul Ulum Jombang mengembangkan budaya-

budaya organisasi mengikuti perubahan perilaku lingkungan, sehingga etos kerja 

karyawan yang telah optimal tetap terjaga bahkan lebih meningkat seiring 

perubahan lingkungan.  

3. Penelitian ini juga memberikan saran kepada peneliti mendatang lebih mendalami 

satu  persatu  item spiritualitas kerja yang akan berpengaruh terhadap etos kerja. 

Masing-masing item spiritualitas kerja tersebut berpengaruh terhadap etos kerja 

karyawan, namun dalam penelitian ini belum menjelaskan secara mendalam 

pengaruh setiap item spiritualitas.   

 




