
1 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui bagaimana 

tingkatdisiplin kerja pegawai pada Kantor Camat Kuantan Tengah Kabupaten 

Kuantan Singingi. Oleh karena ituberdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

pada bab-bab sebelumnya. 

Dari keseluruhan tanggapan responden bahwa disiplin kerja pegawai Kantor 

Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hasil 

wawancara dengan variabel penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 

disiplin kerja pegawai di kategorikan cukup baik, ini dapat dilihat dari responden 

memberikan jawaban cukup baik. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai pada Kantor Camat Kuantan Tengah 

Kabupaten Kuantan Singingi dikategorikan cukup baik, ini dapat dilihatdari 

responden yang menjawab cukup baik. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai diKantor Camat 

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi antara lainadalah Tujuan dan 

Kemampuan yang belum sesuai dengar target yang telah di tentukan sebelumnya 

sehingga pekerjaan pegawai sering tidak terselesaikan tepat waktu, 

teladanpimpinan belum dapat memotivasi bawahnnya agar bawahannya memiliki 

kesadaran diri untuk disiplin kerja lebih baik, balas jasa belum berjalansecara 

optimal sehingga membuat semangat kerja kurang, ketegas belum sepenuhnya 
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berjalan dengan baik. Sehingga pegawai belum termotivasi untuk meningkatkan 

sikap disiplin lebih yang baik. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai disiplin kerjapegawai pada Kantor Camat 

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut : 

a. Dilihat dari visi misi kantor tersebut yaitu menjadikan Kantor Camat 

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lembaga 

pelayanan administrasi dan manajemen kepegawaian yang profesional 

di wilayah kerjanya. Maka untuk itu disiplin pegawai perlu untuk 

ditingkatkan demitercapainya visi misiyang telah ditetapkan. 

b. Dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai padaKantor Camat 

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, pimpinan hendaknya 

memperhatikan disiplin kerja pegawai terutama terhadap kedisiplinan 

pegawai dalam mematuhi jam masuk dan jam pulang kerja. 

c. Teladan Pimpinan, tujuan dan kemampuan, balas jasa dan ketegasan 

perlu untuk ditingkatkan agar dapat memberikan motivasi bagi 

bawahnnya untuk lebih meningkatkan kedisiplinan. 

d. Dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai, maka hal yang terpenting 

adalah kesadaran dari pegawai itu sendiri karena kesadaran adalah inti 

dalam melaksanakan aturan. 

 

 

 


