
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1.  Displin pegawai negeri sipil (PNS) pada   pada  Pusat Kesenjataan 

Artileri Medan Kodiklat TNI AD Cimahi yang dikaji dari Dimensi: 1) 

Kehadiran, 2) perilaku di tempat tugas, 3). Kesadaran untuk mematuhi 

peraturan, dan 4). Kejujuan telah dilaksanakan dengan sangat baik.. 

 2.  Efektivitas kerja di pada  Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat 

TNI AD Cimahi yang dikaji dari Dimensi: 1) Standar waktu yang telah 

ditentukan, 2) Hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dan 3) Ukuran biaya 

dinilai juga sangat baik.   

     3.  Disiplin  mempunyai pengaruh yang kuat terhadap efektivitas kerja PNS          

pada  Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat TNI AD Cimahi, hal 

ini terbukti dari analisis : 

a. Analisis Pearson Product Moment menghasilkan 0,228,  artinya 

antara variabel disiplin   dan efektivitas kerja  PNS  mempunyai 

hubungan yang kuat. 

b. Analisis Determinasi , menunjukkan bahwa 53% dari produktivitas 

kerja PNS dipengaruhi oleh disiplin, sedangkan 47% dipengaruh 

faktor-faktor lain  
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c. Hipotesis juga menunjukkan adanya korelasi yang signifikan  antara 

disiplin  dengan efektivitas  kerja PNS . 

5.2.  Saran  

    Bertolak dari kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti 

kemukakan saran-saran bagi pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil 

(PNS) dalam kaitannya dengan peningkatan efektivitas  kerja pegawai 

Pusat Kesenjataan Artileri Medan kodoklat TNI AD yaitu: 

  1.  Pimpinan hendaknya memperlihatkan tindakan secara langsung 

kepada para pegawai dalam upaya mengatasi setiap keluhan yang 

timbul dari pegawai terutama terkait dalam pelaksanaan disiplin.  

 2.   Mengingat pentingnya displin pegawai negeri sipil  bagi efektivitas  

tugasnya, hendaknya pimpinan  Pusat Kesenjataan Artileri Medan 

Kodiklat TNI AD,berusaha meningkatkan pemahaman para pegawai  

terhadap pentingnya efektivitas kerja waktu melaksanakan 

pekerjaan,Upaya ini dilakukan melalui bimbingan, pemantauan dan  

pengarahan dari pimpinan Pusat Kesenjataan Artileri Medan 

Kodiklat TNI AD kepada  para pegawai , penggunaan sangsi secara 

efektif dan adil kepada para pegawai  yang melakukan pelanggaran, 

memberikan penghargaan baik secara finansial maupun secara non 

finansial kepada pegawai yang berprestasi, dan melalui pelatihan 

yang dapat meningkatkan kecakapan/keterampilan pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya. 

      3. Memperoleh informasi secara luas berkaitan dengan    peningkatan 

efektivitas kerja khususnya pada Pusat Kesenjataan  
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  Artileri Medan Kodiklat TNI AD, maka hendaknya dilakukan 

penelitian lanjutan yang mengkaji faktor-faktor lain selain displin 

pegawai.   Ini mengingat masih besarnya faktor-faktor lain yang 

dimaksud yaitu sebesar 47% 

 


