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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan mengenai Spiritualitas Kerja pada Cleaning Service ISS di 

Universitas “X” Bandung sebagai berikut: 

1. Cleaning service ISS yang memiliki inner life yang rendah maka ia akan 

mengakui spiritualitas kerja dalam dirinya pun rendah sehingga cleaning 

service ISS kurang memiliki harapan-harapan, kurang peduli pada 

spiritualitasnya, kurang memiliki hubungan yang positif dengan orang 

lain. 

2. Cleaning service ISS yang memiliki inner life yang tinggi maka ia akan 

mengakui spiritualitas kerja dalam dirinya pun tinggi sehingga cleaning 

service ISS memiliki harapan-harapan, peduli pada spiritualitasnya dan 

memiliki hubungan yang positif dengan orang lain. 

3. Cleaning service ISS yang memiliki makna dan tujuan kerja yang rendah 

maka spiritualitas kerja dalam dirinya pun rendah sehingga cleaning 

service ISS kurang merasakan makna dari pekerjaan yang dikerjakannya. 

Cleaning service ISS kurang merasakan tujuan dari apa yang dikerjakan 

dan kurang bersemangat terhadap pekerjaan yang dilakukan. 

4.  Cleaning service ISS yang memiliki makna dan tujuan kerja yang tinggi 

maka spiritualitas kerja dalam dirinya pun tinggi, sehingga cleaning 
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service ISS merasakan makna dari pekerjaan yang dikerjakannya. 

Cleaning service mengetahui tujuan dari apa yang dikerjakan dan 

bersemangat terhadap pekerjaan yang dilakukan. 

5. Cleaning service yang memiliki penghayatan terhadap teman sekerja dan 

organisasi yang rendah maka spiritualitas kerja dalam dirinya pun rendah, 

sehingga cleaning service akan merasa kurang terikat dan merasa bukan 

menjadi bagian dalam teman sekerja dan organisasi ditempat kerjanya.  

6. Cleaning service yang memiliki penghayatan terhadap teman sekerja dan 

organisasi yang tinggi maka spiritualitas kerja dalam dirinya pun tinggi, 

sehingga cleaning service akan merasa kurang terikat dan merasa bukan 

menjadi bagian dalam teman sekerja dan organisasi ditempat kerjanya.  

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Teoretis 

Dengan adanya penelitian ini, disarankan bagi peneliti lain untuk 

melanjutkan penelitian mengenai spiritualitas kerja terhadap performance 

kerja. 

 

5.2.2 Saran Praktis 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak Cleaning Service   ISS 

memiliki spiritualitas kerja yang rendah, oleh karena itu disarankan bagi 

Universitas ‘X’ dan Organisasi ISS Bandung untuk memberikan 
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pembinaan mengenai spiritualitas kerja sebagai ekspresi keinginan diri 

cleaning service untuk makna dan tujuan hidup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


