
 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kondisi Teladan Pimpinan sudah baik, hal ini terlihat dari hasil mean sebesar 

4,05 karena berdasarkan kelas interval berada diantara 3,41-4,20. Antusias, 

objektifitas, dedikasi, tingkat kemangkiran, datang tepat waktu, produktifitas, 

kepatuhan pada peraturan, mengakui kesalahan, penerimaan sanksi hukuman, 

adil dalam memberikan reward, penerapan nasehat dan perintah pimpinan 

sudah baik. Selain itu kondisi rasionalitas, kejujuran, tepat waktu dalam 

pulang, adil dalam memberikan punishment pimpinan sudah sangat baik. 

Namun, harus ada yang perlu ditingkatkan yaitu pimpinan harus lebih 

meningkatkan produktifitasnya karena pernyataan ini memiliki nilai mean 

yang paling rendah 

2. Kondisi Pengawasan Melekat sudah baik, hal ini terlihat dari hasil mean 

sebesar 3,83 karena berdasarkan kelas interval berada diantara 3,41-4,20. 

Pemantauan rutin, tindakan perbaikan, pemeriksaan hasil kerja, pemberian 

bimbingan, dan penjejelasan standar-standar kerja yang dilakukan oleh 

pimpinan sudah baik. Namun, harus ada yang perlu ditingkatkan yaitu 
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pimpinan harus lebih meningkatkan pemberian bimbingan pada pegawainya 

karena perrnyataan ini memiliki nilai mean yang paling rendah. 

3. Kondisi Insentif sudah baik, hal ini terlihat dari hasil mean sebesar 3,92 

karena berdasarkan kelas interval berada diantara 3,41-4,20. Ketepatwaktuan, 

dan kesesuaian dengan perstasi dan kesesuaian dengan hasil kerja dalam 

pemberian insentif sudah baik serta pemberian insentif mendorong pegawai 

lebih giat sudah baik pula. Namun ada yang harus ditingkatkan dalam 

pemberian insentif yaitu insentif harus dapat lebih mendorong pegawai lebih 

giat lagi karena pernyataan ini memiliki nilai mean yang paling rendah. 

4. Kondisi disiplin sudah baik, hal ini terlihat dari hasil mean sebesar 4,27 

karena berdasarkan kelas interval berada diantara 3,41-4,20. Ketepatwaktuan 

dalam datang, pulang, pegwai dapat menerima hukuman sudah baik. Selain 

itu, Ketepatwaktuan dalam menyelesaikan pekerjaan, kepatuhan dalam 

perintah atasan, kepatuhan pada tata tertib, penggunaan dan pemeliharaan alat 

kantor, kesanggupan penyelesaian pekerjaan, pengakuan kesalahan  dari 

pegawai sudah sangat baik. Namun ada yang harus ditingkatkan yaitu dalam 

disiplin waktu pegawai harus lebih tepat waktu dalam datang dan pulang 

kantor karena pernyataan ini memiliki nilai mean yang paling rendah. 

5. Kondisi Teladan Pimpinan berpengaruh signifikan terhadap disiplin, 

pengaruhnya sebesar 24,1% terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus 

dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 2,215 > 1,703.  

6. Pengawasan Melekat berpengaruh tidak signifikan terhadap disiplin, 

pengaruhya hanya  sebesar 4,4%  terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil 
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Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten 

Tanggamus dengan nilai t hitung < t tabel yaitu 0,179 < 1,703. 

7. Insentif berpengaruh signifikan terhadap disiplin, pengaruhnya sebesar 60,8% 

terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 

Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus dengan nilai t hitung > t tabel 

yaitu 2,222 >  1,703. 

8. Teladan Pimpinan, Pengawasan Melekat, dan Insentif secara silmultan 

berpengaruh signifikan terhadap disiplin, pengaruhnya sebesar 32,4% 

terhadap disipin Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 

Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus dengan nilai F hitung > F 

tabel yaitu 4,319 > 2,975. 

 

B. Saran 

 

Saran terkait penelitian ini perlu diperhatikan indikator dari setiap variabel 

penelitian untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus  antara lain : 

1. Pimpinan harus lebih memperlihatkan produktifitas yang tinggi kepada 

pegawainya dengan cara  menjalankan fungsinya lebih efektif. Meningkatkan 

fungsi pimpinan dapat ditunjukkan dengan cara pimpinan sebagai penentu 

arah  yang baik, pimpinanan sebagai wakil juru bicara organisasi yang baik, 

pimpinan sebagai komunikator, mediator dan integrator yang efektif. Dengan 

lebih memperlihatkan produktivitas yang meningkat pimpinan dapat 

dijadikan panutan oleh bawahannya sehingga bawahannya pun akan ikut 

memiliki produktifitas kerja yang tinggi pula. 
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2. Pimpinan harus meningkatkan memberikan bimbingan pada pegawainya. 

Bimbingan dapat dilakukan pada saat memberikan tugas kepada pegawai 

dengan dijelaskan mengenai teknis penyelesaian tugas. Dengan adanya 

bimbingan kepada pegawai maka akan memperkecil kesalahan dalam 

menyelesaikan tugas. Apabila pimpinan sedang mengikuti tugas luar kantor 

maka bimbingan ini dapat dilakukan melalui alat komunikasi agar bimbingan 

pada pegawai tetap terjalin efektif. 

3. Insentif  yang diberikan harus lebih dapat mendorong pegawai untuk lebih 

giat. Pegawai akan lebih giat apabila insentif yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu jumlah yang diberikan harus 

memiliki kewajaran dan harus ada pembeda dalam menentukan besaran 

insentif yang diberikan antara pegawai yang lalai dan yang tekun sehingga 

mendorong pegawai untuk lebih giat bekerja 

4. Untuk meningkatkan ketepatwaktuan pegawai dalam datang dan pulang 

kantor maka harus diterapkan sanksi yang tegas, dengan cara kehadiran 

dianggap gugur apabila waktu kehadiran lewat dari jam yang telah ditentukan 

dan waktu kepulangan kurang dari jam yang telah ditentukan. 


