
BAB VII

PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisa pengolahan data statistik untuk data motivasi 

kerja, budaya organisasi dan kinerja pekerja sosial, didapat bahwa:

a. Motivasi kerja dan budaya organisasi secara bersama-sama (serempak) 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pekerja sosial.

b. Variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja pekerja sosial adalah 

budaya organisasi data menunjukkan hubungan positif (searah) antara 

budaya organisasi dengan kinerja pekerja sosial.

c. Meskipun terjadi signifikan tentang pengaruh motivasi kerja dan budaya 

organisasi baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap 

kinerja pekerja sosial, namun diduga terdapat variabel yang lain yang ikut 

menentukan pencapaian kinerja sosial.

7.2. Saran

Dengan mengetahui ada pengaruh yang positif antara motivasi kerja 

dan budaya organisasi dengan kinerja pekerja sosial, baik secara bersama-

sama maupun secara parsial serta mengetahui karakteristik yang memberi 

pengaruh yang paling besar terhadap kinerja maka : 

1. Pimpinan dalam organisasi tersebut hendaknya memberi perhatian yang 

lebih terhadap motivasi kerja karyawan dalam rangka meningkatkan 

kinerja pekerja sosial sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat dicapai 

dengan baik dan kelancaran operasional tetap terjamin.



2. Variabel budaya organisasi mempunyai pengaruh yang paling besar 

terhadap kinerja pekerja sosial, yang mana dalam hal ini terdiri atas 

lingkungan kerja terdekat (rekan sekerja dan pimpinan) serta tindakan 

organisasi (sistem imbalan dan kultur organisasi). Oleh karena itu 

hendaknya semua pihak harus menciptakan suasana kerja yang kondusif 

sehingga kinerja yang dihasilkan akan lebih baik lagi.

3. Untuk menduduki jabatab fungsional pkerja sosial perlu ditetapkan 

persyaratan antara lain:

A. Berbasiskan kompetensi dengan latar belakang profesiyang sesuai 

dengan kebutuhan Dinas Sosial Propinsi ( Kebutuhan Panti ).

B. Khusus bagi calon pejabat fungsional pekerja sosial, sebelum menjadi 

pejabat fungsional pekerja sosial hendaknya diharuskan untuk 

mengikuti pelatihan teknis, sehingga kualitas pekerja sosial dalam 

memberikan pelayanan sosial dapat seoptimal mungkin.

4. Diperlukan penelitian lanjutan tentang faktor-faktor lain yang mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja pekerja sosial diluar variabel motivasi kerja dan 

budaya organisasi. Penelitian lanjutan ini sangat diperlukan untuk 

mengindentifiklasi faktor-faktor lain secara positifistik benar-benar

menjadi unsur determinan terhadap pencapaian kinerja pekerja sosial. 

Dengan mengindentifikasi faktor ini maka memudahkan rekomendasi yang 

diperlukan untuk menungkatkan kinerja pekerja sosial dilingkungan Dinas 

sosial Propinsi Jawa Timur.


