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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka bab ini akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang 

diharapkan akan memberikan manfaat bagi Unit Pelaksanan Teknis Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri Hilir untuk lebih baik lagi 

dikemudian hari. 

 

6.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian judul Analisis Kinerja Pegawai 

Pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan 

Kampar Kiri Hilir adalah sebagai berikut: 

1.  Berdasarkan indicator prestasi kerja menurut respon den pegawai 

dikategorikan sesuai atau baik dengan teknik pengukuran yang peneliti 

gunakan dimana nilai means 3,90 yakni sesuai atau baik. Peneliti melihat 

bahwa pegawai sudah cukup mampu menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang ada dilingkungan kerja bagian tata usaha Unit 

Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan 

Kampar Kiri Hilir. Dimana pegawai cukup memiliki kemampuan dan 

penguasaan terhadap pekerjaan dan penyelesaian permaslaahan pekerjaan 

dengan baik. 

2. Berdasarkan indicator keahlian/skill, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 

yang paling tinggi adalah B3 (kerapian dalam menyelesaikan administrasi 
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kantor) dengan nilai mean= 3,84 yakni sesuai atau baik. Peneliti dapat 

melihat langsung bagaimana pegawai dapat menyelesaikan pekerjaannya 

dan pegawai cukup memahami pedoman kerja sesuai dengan tugas dan 

fungsinya masing-masing. Dan keberhasilan pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaannya juga sangat bergantung pada profesionalisme atasan dalam 

memanage bawahannya. Pegawai juga sering terlambat dalam 

menyelesaikan Laporan Pertannggungjawaban (LPJ), hal ini dikarenakan 

keterlambatan laporan dari masing-masing sekolah. Selain itu juga 

disebabkan oleh lokasi sekolah yang berjauhan dan komunikasi yang tidak 

baik karena signal sangat susah untuk mengirim data secaraonline. 

3. Berdasarkan indicator prilau/kattitude, dapat diketahui bahwa nilai rata-

rata yang paling tinggi adalah C3 (tingkat kehadiran pegawai tiap hari) 

dengan nilai mean= 3,62 yakni sesuai atau baik.  Dengan begitu dapat 

dikatakan bahwa pegawai selalu hadir setiap hari kecuali ada halangan 

seperti sakit/keluarga meninggal atau dinas diluar kantor. Dari hasil 

pengamatan (observasi) dan hasil wawancara yang peneliti lakukan 

langsung di lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri Hilir, peneliti menganalisa bahwa 

pegawai belum sepenuhnya berprilaku sesuai dengan peraturan yang ada, 

seperti disiplin belum sepenuhnya terlihat. 

4. Berdasarkan indicator kepemimpinan/leadership ,dapat diketahui bahwa 

nilai rata-rata yang paling tinggi adalah D2 (Dapat menyesuaikan 

pendapatnya dengan pendapat orang lain guna penyelesaian tugas 
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administrasi kantor) dengan nilai mean= 3,90 yakni sesuai atau baik.  

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pegawai mampu menyatukan 

pendapat antara yang satu dengan yang lainnya. Dari hasil pengamatan 

(observasi) dan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung di 

lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kecamatan Kampar Kiri Hilir, peneliti menganalisa bahwa pegawai dalam 

melaksanakan kegiatan administrasi kependidikan cukup mampu bekerja 

sama dengan pegawai serta orang-orang yang terlibat pada organisasi 

tersebut.  

6.2 Saran  

 Adapun saran dalam penelitian ini untuk dapat meningkat kankinerja 

pegawai pada unit pelaksana teknis dinas pendidikan dan kebudayaan Kecamatan 

Kampar kiri hilir, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

a. Saran penulis untuk peningkatan kinerja pegawai pada Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri Hilir. 

Agar kepala UPTD dapat memberikan intruksi atau perintah kepada para 

pegawai serta bimbingan dan petunjuk pelaksanaan terhadap tugas yang 

diberikan kepada pegawai, agar dalam penyeleseian tugas yang dikerjakan 

pegawai bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. 

b. Demi peningkatan kinerja pegawai sebaiknya kepala Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kampar kiri hilir 

mengadakan intropeksi langsung melihat kinerja pegawai pada bagian tata 
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usaha untuk mengetahui keadaan bawahan, lingkungan kerja, dan tata cara 

kerja pegawai yang kurang baik. 

c. Dan demi kelancaran pekerjaan pegawai guna kemajuan administrasi 

kependidikan dilingkungan kecamatan Kampar kiri hilir hendaknya kepala 

UPTD memberikan sanksi yang tegas untuk para pegawai yang melakukan 

kesalahan ataupun tindak disiplin dalam memulai dan menyelesaikan 

pekerjaan dibidangnya masing-masing yang dapat menyebabkan buruknya 

kinerja pegawai. 

d. Sarana dan prasarana kerja yang belum memadai hendaknya dipenuhi 

guna mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dan optimal. 

e. Pengetahuan tentang pekerjaan pegawai pada kantor Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri Hilir 

sebaiknya lebih ditingkatkan lagi agar pegawai memiliki kemampuan 

dalam menguasai pekerjaannya dan tidak menjadi hambatan dalam 

meningkatkan kinerja pegawai, sehingga pegawai mampu dalam 

menyelesaikan segala bentuk pekerjaan yang ditugaskan kepada pegawai 

yang ada di kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kecamatan Kampar Kiri Hilir. 

 

 

 


