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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan 

Bab IV mengenai pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja anggota POLRI di 

Polsekta Arcamanik Bandung maka penulis dapat menarik kesimpulan dan 

memberikan saran sebagai masukan organisasi. 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mengenai pengaruh disiplin kerja 

terhadap kinerja anggota POLRI di Polsekta Arcamanik Bandung yang telah 

dibahas serta perhitungan-perhitungan statistik yang dilakukan, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tanggapan mengenai Disiplin Kerja Anggota POLRI di Polsekta 

Arcamanik Bandung dapat dikategorikan tinggi secara keseluruhan dengan 

nilai rata-rata sebesar 4,17 berada pada interval 3,40-4,19 yang 

menunjukan disiplin kerja anggota POLRI di Polsekta Arcamanik 

Bandung memiliki nilai korelasi yang kuat, artinya anggota POLRI di 

Polsekta Arcamanik Bandung sudah memahami tentang artinya disiplin 

kerja. Adapun tingkat disiplin kerja tertinggi adalah pada dimensi 

mematuhi semua peraturan perusahaan. 

2. Kinerja Anggota POLRI di Polsekta Arcamanik Bandung dapat 

dikategorikan tinggi secara keseluruhan dengan nilai rata-rata sebesar 4,19 

yang menunjukan kinerja anggota POLRI di Polsekta Arcamanik Bandung 

memiliki nilai korelasi yang kuat, artinya kinerja anggota POLRI di 

Polsekta Arcamanik Bandung menyesuaikan dengan disiplin kerja yang 

diterapkan oleh Polsekta Arcamanik Bandung. Adapun tingkat kinerja 

yang tertinggi adalah pada dimensi tingkat disiplin waktu dan absensi. 

3. Berdasarkan hasil uji regresi sederhana dengan menggunakan signifikansi 

sebagai tolak ukur penerimaan serta penolakan hipotesis maka hasilnya 
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adalah hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya disiplin kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja, hal ini dapat dilihat dari hasil uji 

t, t hitung > t tabel yaitu 8,964 > 1,667. Besarnya pengaruh disiplin kerja 

terhadap kinerja anggota POLRI yaitu sebesar 53,14%, sementara sisanya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti sebesar 46,86% . 

 

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil pengujian dan simpulan sebagaimana yang telah 

dijelaskan diatas, adapun saran yang dapat diberikan peneliti adalah : 

1. Hasil penelitian mengenai disiplin kerja anggota POLRI di Polsekta 

Arcamanik Bandung diperoleh hasil sebesar 3,97 dengan interpretasi 

korelasi yang kuat, nilai tersebut merupakan skor terendah mengenai 

organisasi memberikan sanksi apabila pekerjaan atau tugas tidak sesuai 

dengan jangka waktu yang ditetapkan. Pimpinan harus memperhatikan 

apakah bidang yang pegawai ambil sesuai dengan minat dan bakat mereka 

atau tidak. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi kekeliruan dalam 

bekerja. Kekeliruan yang dimaksud dapat berupa ketidaksesuaian antara 

bakat dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki dengan tugas yang harus 

dikerjakan. 

2. Hasil penelitian mengenai kinerja anggota POLRI di Polsekta Arcamanik 

Bandung diperoleh hasil sebesar 4,03 dengan interpretasi korelasi yang 

kuat, nilai tersebut merupakan skor terendah mengenai pegawai mampu 

menyelesaikan tugas yang diberikan dengan kemampuan yang pegawai 

miliki. Pimpinan perlu meningkatkan kemampuan pegawainya dalam 

menyelesaikan tugas melalui pelatihan dan pemberian reward sebagai 

bentuk balas jasa kepada pegawainya, agar kinerja para pegawai yang 

kurang baik dapat meningkat, dan bagi pegawai yang sudah memiliki 

kemampuan kerja yang baik dapat dipertahankan atau ditingkatkan. 


