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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

a. Dari hasil penelitian penelitian dapat diketahui bahwa Budaya Organisasi

Pada Kantor camat Mandah Kab. Inhil  masuk dalam kategori baik. Hal ini

sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden terhadap indicator-

indikator budaya organisasi secara keseluruhan sebesar 76,73%. Artinya

bahwa dalam organisasi ini budaya organisasi masih belum dapat

dikategorikan sempurna, masih ada beberapa indikator yang ditanggapi

reponden dengan tanggapan negatif. Hal yang mendasar yang ada didalam

organisasi tentang budaya organisasi adalah peraturan dan pedoman dalam

bertindak. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, nilai-nilai luhur

yang terkandung dalam kelima sila itu harus dipandang secara utuh dalam

keseluruhan tataran dan kegiatan baik pada tingkat pengembangan konsep,

penentuan tujuan dan langkah-langkah kebijakan, maupun pada tingkat

pelaksanaannya. Komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara di samping dimanifestasikan secara

utuh, juga berkeseimbangan.

b. Hasil penelitian tentang pelaksanaan Kinerja pegawai Pada Kantor camat

Mandah Kab. Inhil  masuk dalam kategori baik. Hal ini sesuai dengan

hasil rekapitulasi jawaban responden terhadapa indicator-indikator

penelitiansecara keseluruhan sebesar 76,79%. Dari nilai persentase di atas
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dapat ditarik kesimpulan tentang hasil penelitian, bahwa sebesar responden

menyatakan setuju dengan pernyataan-pernyataan di dalam angket. Yang

mana pernyataannya kemampuan menyelesaikan tugas tepat pada

waktunya, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan oleh

masyarakat, menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan oleh

masyarakat, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, menyelesaikan

pekerjaan dengan rapi dan teliti, tepat waktu datang setiap harinya, selalu

memanfaatkan waktu untuk bekerja, selalu menjalin kerja sama dengan

baik, selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik secara bersama, dan selalu

memelihara hubungan pekerjaan yang baik.

c. Hasil analisa korelasi yakni terdapat hubungan yang positip

(sedang/cukup) antara orientasi budaya organisaasi (Variabel X) terhadap

kinerja pegawai (variable Y) kantor Camat Mandah di Kab. Inhil karena

telah diperoleh angka indeks korelasi antara variable X dan Y dengan r hit

nya = 0,500. Sedangkan perhitungan dengan r table menunjukkan r xy

lebih besar dari pada r table yakni 0,500 > 0,458 dengan taraf significant 5

% maka kesimpulanya adalah Hipotesa alternatif di terima (Ha) sedangkan

Hipotesa nihil ditolak. Artinya terdapat Hubungan yang signifikan antara

orientasi budaya organisasi dengan kinerja pegawai (variable Y) kantor

Camat Mandah di Kab. Inhil. Selanjutnya sebesar 25 % orientasi budaya

organiasai telah memberikan pengaruh kinerja pegawai (variable Y) kantor

Camat Mandah di Kab. Inhil, selebihnya sisanya yang 75 % di pengaruhi

oleh factor lainnya.
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6.2. Saran

a. Untuk pegawai hendaknya lebih meningkatkan kerjasama dan komunikasi

serta mempelajari tanggung jawab yang diberikan  sehingga terciptanya

kondisi organisasi yang kondusif.

b. Pimpinan hendaknya memperhatikan dan meningkatkan kinerja pegawai

yang sudah dicapainya sehingga kedua belah pihak, saling menguntungkan

dalam pencapaian kinerja yang baik.

c. Pihak pemerintah hendaknya lebih memperhatikan kemampuan pegawai

dengan cara memberikan latihan dalam bekerja agar pegawai dapat

meningkatkan kemampuan yang dimilikinya sehingga pekerjaan yang

diberikan kepada pegawai dapat diselesaikan dengan baik.

d. Pihak pemerintah dalam memberikan motivasi hendaknya lebih

ditingkatkan lagi dengan cara memberikan perhatian kepada pegawai agar

timbul semangat dan minat untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga

tercapainya hasil kerja yang diinginkan.

e. Pihak pemerintah dalam memberikan pendidikan dan pelatihan hendaknya

lebih memperhatikan kebutuhan pegawai sehingga metode, materi, jenis

dan bentuk pendidikan dan pelatihan dan dalam penyampaian teori dapat

diterima dengan baik oleh pegawai sehingga tercapainya hasil kerja yang

diinginkan.


