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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tentang faktor- 

faktor pemberian insentif dengan semangat kerja pada Yayasan Pendidikan 

dan sosial sunan ampel Sidoarjo, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwa dengan penggunaan rumus korelasi product moment ditemukan sebagai 

berikut : 

1.  Bahwasanya dalam  tehnik pengukuran angket terdapat  pengaruh yang  

Cukup antara insentif terhadap semangat  kerja karyawan yayasan 

pendidikan dan sosial  Sunan Ampel Sidoarjo. 

2.  Pengaruh antara variable (X) yakni insentif dan variable (Y) yakni 

semangat kerja adalah Cukup Berpengaruh. Hal ini berdasarkan dari 

perhitungan rumus product moment  bahwa rxy sebesar  0,626 setelah di 

konsultasikan dengan table intreprestasi sederhana, nilai “r” menunjukkan 

bahwa antara variable X (motivasi) dan variable Y (kinerja karyawan) 

terdapat pengaruh yang cukup karena terletak antara 0,600-0,800 yang  

berarti bahwa insentif mempunya i korelasi atau pengaruh yang cukup 

dengan semangat kerja yayasan pendidikan dan sosial Sidoarjo. Dengan 

demikian  pemberian insentif  hanya sedikit yang dapat meningkatkan  

semangat kerja  karyawan Yayasan Pendidikan dan Sosial Sunan Ampel 

Sidoarjo. 
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B. Rekomendasi  

Adapun dari rekomendasi yang penulis  berikan sebagai berikut: 

1.  Berdasarkan hasil analisis yang telah di lakukan diharapkan seorang 

pemimpin memberikan  insentif dengan adil dan transparan agar lebih 

menunjang bagi keberhasilan yayasan pendidikan dan social Sunan Ampel 

Sidoarjo. 

2.  Kepada karyawan di harapkan untuk terus mengembangkan kemampuan 

atau potensi yang ada pada dirinya agar dapat meningkatkan kinerja secara 

maksimal sesuai harapan dan tujuan yayasan pendidikan dan social Sunan 

Ampel Sidoarjo.  

3.  Bagi Yayasan  diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi pemberian 

sarana dan prasarana yayasan sehingga karyawan bisa lebih nyaman dalam 

bekerja dan lebih semangat lagi dalam bekerja yang akhirnya mereka bisa 

loyal kepada yayasan.   

4.  Bagi karyawan diharapkan lebih meningkatkan semangat kerja mereka 

dalam bekerja agar program Yayasan Pendidikan Dan Sosial Sunan Ampel 

Sidoarjo maksimal. 

5.  Untuk peneliti lain, semoga skripsi ini dapat dijadikan perbandingan dan   

rujukan dalam melakukan penelitian skripsi selanjutnya. 

 




