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BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dalam penulisan ini, penulis

membuat kesimpulan :

1. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pendidikan dan pelatihan

mempengaruhi kinerja pegawai pada badan kepegawaian daerah

kabupaten kuantan singing. Karena tujuan diadakannya pendidikan dan

pelatihan adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja

khususnya dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya.

2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sudah cukup baik, karena

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang diterima sudah cukup sesuai

dengan tugas-tugas jabatan yang diduduki pegawai. Dan setelah mengikuti

berbagai pendidikan dan pelatihan pegawai menjadi lebih mampu dalam

menyelesaikan tugas-tugas jabatan yang diberikan kepadanya. Melihat

begitu besar nya pegawai negri sipil badan kepegawaian daerah kabupaten

kuantan singingi yang mengatakan setuju untuk pendidikan sebesar 43%

dan untuk pelatihan sebesar 37%, sedangkan dalam peningkatan kinerja

nya pegawai negri sipil badan kepegawaian daerah kabupatn kuantan

singingi yang mengatakan setuju sebesar 54%.

3. Secara parsial atau uji t disimpulkan bahwa variabel bebas (pendidikan

dan pelatihan) diperoleh hasil yaitu : t-hitung > t-tabel sebesar 2,452

>2,056 untuk pendidikan. Dan t-hitung > t-tabel sebesar 2,954 > 2,056
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untuk pelatihan. Disitu terlihat bahwa variabel bebas (X) berpengaruh

signifikan (memiliki hubungan yang kuat) terhadap kinerja pegawai pada

badan kepegawaian daerah kabupaten kuantan singing.

4. Secara Simultan atau uji f disimpulkan bahwa hasil perhitungan nilai f-

hitung sebesar 17,331 dan nilai f-tabel sebesar 4,183. Ini berarti pelatihan

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Ha diterima dan

Ho ditolak.

5. Besarnya pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R2) sebesar 92% artinya

92% kinerja dipengaruhi oleh pendidikan dan pelatihan dan 8%

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka

penulis dapat mengemukakan saran sebagi berikut:

1. Diharapkan kepada pimpinan agar lebih memperhatikan dalam

meningkatkan pendidikan dan pelatihan. Hal ini bertujuan agar pegawai

lebih mampu dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan yang diberikan

kepadanya sehingga pekerjaan lebih eefektif dan efisien.

2. Untuk dapat meningkatkan manfaat dari kegiatan pemberian pendidikan

dan pelatihan kepada pegawai agar meningkat pula kinerja pegawai pada

Badan Kepegawaian Daerah. Diharapkan badan kepegawaian daerah lebih

memprioritaskan program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi

pegawai melalui peningkatan teoritis, analisis, keterampilan tingkat kinerja

pegawai lebih baik untuk masa yang akan datang.
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3. Bagi pegawai yang memiliki prestasi dan memiliki potensi untuk bekerja

keras agar dipromosikan untik jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya,

sehingga pegawai akan termotivasi untuk lebih berprestasi lagi.

4. Diharapkan agar Pegawai Negri Sipil lebih mempunyai kesadaran akan

tanggung jawab dan tugas-tugas yang diembannya. Sehingga tidak ada lagi

pegawai berstatus honorer yang melakukan tugas-tugas tersebut.


