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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN PENELITIAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis penelitian yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh motivasi intrinsik terhadap kinerja pegawai dengan komitmen 

organisasi sebagai variabel intervening dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Motivasi intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai pada pegawai  Kantor Kecamatan di Sleman Barat. 

2. Motivasi intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen organisasi pada pegawai Kantor Kecamatan di Sleman 

Barat. 

3. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai pada pegawai Kantor Kecamatan di Sleman Barat. 

4. Adanya pengaruh tidak langsung dari motivasi intrinsik terhadap 

kinerja pegawai melalui komitmen organisasi pada pegawai Kantor 

Kecamatan di Sleman Barat. 
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B. Keterbatasan Penelitian  

Pada penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat 

keterbatasan, yang meliputi: 

1. Dalam penarikan kuisioner yang telah peneliti sebarkan kepada 

responden banyak terdapat kuisioner yang tidak kembali dikarenakan 

berbagai alasan. 

2. Penelitian ini hanya mengukur kinerja pegawai berdasarkan variabel 

motivasi intrinsik dan komitmen organisasi, sehingga penelitian ini 

belum mampu menggambarkan secara keseluruhan faktor dari variabel 

yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai. 

C. Saran Penelitian  

1. Bagi Organisasi 

a. Untuk para pegawai Kecamatan di Sleman Barat agar mau dengan 

senang hati mengisi kuisioner penelitian yang diajukan responden, 

yang nanti juga akan membantu memberikan masukan untuk 

organisasi kedepannya agar lebih baik lagi.  

b. Untuk lebih meningkatkan motivasi intrinsik, komitmen organisasi, 

dan kinerja pegawai pada kantor kecamatan di sleman barat 

sebaiknya organisasi memberikan inspirasi yang lebih terhadap 

pegawai agar pegawai dapat fokus terhadap pekerjaannya. 
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c. Untuk lebih meningkatkan motivasi intrinsik, komitmen organisasi, 

dan kinerja pegawai pada kantor kecamatan di sleman barat 

sebaiknya organisasi memberikan pekerjaan sesuai dengan standar 

pegawai.  

2. Bagi peneliti yang akan datang 

Penelitian ini hanya menggambarkan dua variabel independen 

yaitu motivasi intrinsik dan komitmen organisasi. Untuk menguji 

kinerja pegawai sebenarnya masih terdapat variabel lain yang dapat 

digunakan sehingga pada penelitn selanjutnya diperlukan pengujian 

variabel lain atau faktor lain yang berhubungan dengan kinerja 

pegawai. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat memperluas subjek 

penelitian atau mengganti objek yang berbeda.  


