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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 

disimpulkan beberapa hal sesuai hepotesis sebagai berikut: 

1. Dari hepotesis pertama bahwa hasil analisis strategi 

kepemimpinan menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan antara strategi kepemimpinan terhadap 

produktivitas kerja karyawan koperasi pondok pesantren 

Al-Mubarok Mranggen Demak. Terbukti dari uji parsial 

masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen menggunakan uji T bahwa variabel strategi 

kepemimpinan memiliki         adalah (2,630) > nilai 

       adalah (2,0484) dengan nilai signifikan 0,014 < 

0,05. Atau dengan kata lain H1 yakni “Ada pengaruh 

positif dan signifikan antara strategi kepemimpinan 

terhadap produktivitas kerja karyawan koperasi pondok 

pesantren Al-Mubarok Mranggen Demak. 

2. Dari hepotesis kedua bahwa hasil analisis penerapan 

motivasi karyawan menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan antara motivasi terhadap produktivitas kerja 

karyawan koperasi pondok pesantren Al-Mubarok 

Mranggen Demak. Ditunjukkan dengan nilai          

motivasi karyawan adalah sebesar (3,157) dengan nilai 

signifikan 0,004 yang lebih kecil dibandingkan nilai 



107 

probabilitas maksimal 0,05. Jika dibandingkan dengan 

        nilai         dari variabel motivasi karyawan 

adalah (3,157) >        (2,0484) yang artinya bahwa 

variabel motivasi karyawan secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap variabel produktivitas kerja 

karyawan koperasi pondok pesantren Al-Mubarok 

Mranggen Demak. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa 

hipotesa yang kedua (H2) di terima. 

3. Dari hipotesa ketiga bahwa hasil analisis penerapan 

strategi kepemimpinan dan motivasi karyawan 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap produktivitas kerja karyawan koperasi pondok 

pesantren Al-Mubarok Mranggen Demak. Hal ini 

dibuktikan dari hasil perhitungan F test yang 

menunjukkan nilai F hitung sebesar 10,849 dengan 

tingkat probabilitas 0,000 yang dibawah alpha 5%. Jadi 

dapat dikatakan bahwa hipotesa ketiga yang berbunyi 

“Ada pengaruh positif dan signifikan antara strategi 

kepemimpinan dan motivasi karyawan terhadap 

peningkatan produktivitas kerja karyawan” adalah 

diterim. Sedangkan secara determinan dapat diketahui 

dari hasil perhitungan Adjusted R Alpha menunjukkan 

nilai sebesar 40,4%. Artinya kemampuan variabel 

independen untuk menjelaskan variabel dependen sebesar 

persentase yang diperoleh. 
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5.2 Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan 

diatas, maka diajukan saran yang bertujuan untuk 

kebaikan dan kemajuan koperaso pondok pesantren Al-

Mubarok Mranggen Demak, sebagai berikut: 

1. Bagi koperasi pondok pesantren Al-Mubarok 

Mranggen Demak, diharapkan pada waktu yang akan 

datang terus meningkatkan hubungan baik antara 

pemimpin dan karyawan sehingga dapat tercipta 

keselarasan yang baik diantara keduanya. 

2. Bagi karyawan koperasi pondok pesaantren Al-

Mubarok Mranggen Demk diharapkan aagar selalu 

meningkatkan kecepatan mereka dalam bekerjaa, 

mengedepankan kebutuhan konsumen, selalu bekerjaa 

dengan baik, dan selalu meningkatkan kedisiplinan 

yang mereka miliki saat ini. 

3. Bagi koperasi pondok pesantren al-mubarok 

Mranggen Demak diharapkan agar setiap kinerjanya 

selalu menunjukkan hal yaang tidak baik, atau hal-hal 

negatif yang tidak diinginkan baik itu oleh pemimpin 

maupun karyawan. 

5.3 Penutup 

Demikian akhir dari tulisan ini dan tidak lupa dengan 

mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, 
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hidayah dan taufik Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam 

penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran bagi para 

pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Dan penulis berharap 

apa yang menjadi kelemahan dalam penulisan skripsi ini dapat 

dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan penelitian dan 

penulisan skripsi mendatang. 

Harapan penulis mudah-mudahan bisa memberikan 

manfaat dan kontribusi positif bagi penulis maupun siapa saja 

yang dapat memetik ilmu, hikmah dan pengalaman dari 

tulisan ini. Amin Ya Robbal ‘Alamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


