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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarikan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang berjudul Hubungan Standar Pengelolaan 

Arsip Dinamis dengan Efektivitas Kerja Pegawai Subbagian Kepegawaian dan 

Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, maka ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Secara umum, standar pengelolaan arsip dinamis di Dinas Pendidikan Provinsi 

Jawa Barat yang menjadi variabel X dalam penelitian ini dikategorikan Cukup 

Tinggi. Akan tetapi berdasarkan fakta dilapangan ada beberapa standar, seperti 

standar gendung dan standar ruang penyimpanan arsip yang masih ada yang 

kurang sesuai berdasarkan PERKA ANRI No. 03 Tahun 2000 tentang standar 

minimal ruang penyimpanan arsip inaktif dan standar kompetensi arsiparis 

yang belum memenuhi standar  yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 

28 Tahun 2012. Hal ini yang perlu menjadi perhatian untuk Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan standar pengelolaan arsip dinamis. 

Karena standar pengelolaan arsip dinamis yang baik merupakan penunjang 

kelancaran efektivitas kerja para pegawai. 

2. Secara umum, efektivitas kerja pegawai Subbagian Kepegawaian dan Umum 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang menjadi variabel Y dalam 

penelitian ini dikategorikan Cukup Tinggi. Akan tetapi berdasarkan fakta 

dilapangan ditemukan masih ada pegawai melakukan pekerjaan tidak sesuai 

dengan target, yang diakibatkan kurangnya keterdukungan data dan informasi. 

Data dan informasi bisa didapatkan dari dokumen yang telah disimpan (arsip), 

kerena dokumen atau arsip tidak disimpan dengan baik, maka akan sulit dicari 

pada saat dibutuhkah, hal inilah yang mengakibatkan terhambatnya 

penyelesaian pekerjaan sehingga pekerjaan tidak dapat selsai tepat waktu. 

Dengan begitu untuk meningkatakan efektivitas kerja pegawai harus juga 

meningkatkan pengelolaan arsip yang baik. 

3. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan positif standar 

pengelolaan arsip dinamis dengan efektivitas kerja pegawai Subbagian 
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Kepegawaian dan Umum Dinas Provinsi Jawa Barat. Dengan korelasi 

keduanya berada pada kategori Kuat atau Tinggi. Artinya standar pengelolaan 

arsip dinamis memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan efektivitas 

kerja pegawai. Apabila standar pengeloaan arsip dinamis ditingkatkan maka 

efektivitas kerja pegawai juga akan meningkat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dan melihat hasil 

penelitian tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Variabel standar pengelolaan arsip dinamis di Dinas Pendidikan Provinisi Jawa 

Barat berada pada kategori Tinggi, akan tetapi masih ada yang kurang sesuai, 

yaitu standar gedung, standar ruang penyimpanan arsip, dan standar 

kompetensi arsiparis. Untuk mengatasi hal tersebut, penulis merekomendasikan 

untuk pihak yang bertugas dalam mengurus permasalahan tersebut dapat lebih 

serius untuk menangani pengadaan gedung dan ruang penyimpanan arsip yang 

sesuai dengan PERKA ANRI No. 03 Tahun 2000. Dan untuk kompetensi 

arsiparis dapat ditingkatkan melalui pendidikan atau pelatihan, agar memenuhi 

standar kompetensi arsip sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2012. 

2. Variabel efektivitas kerja pegawai Subbagian Kepegawaian dan Umum Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Barat berada pada ketegori Tinggi, akan tetapi masih 

kurang dalam penanganan dokumen atau arsip. Penulis merekomendasikan 

kepada seluruh pegawai Subbagian Kepegawaian dan Umum terutama pada 

yang bertugas sebagai arsiparis agar mengelola dokumen sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 

3. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan positif standar 

pengelolaan arsip dinamis dengan efektivitas kerja pegawai Subbagian 

Kepegawaian dan Umum Dinas Provinsi Jawa Barat. Dengan korelasi 

keduanya berada pada kategori kuat atau tinggi. Artinya standar pengelolaan 

arsip dinamis memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan efektivitas 

kerja pegawai. Dengan begitu penulis menyarankan agar Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Barat mempertahankan atau meningkatakan standar pengelolaan 

arsip dinamis untuk dapat meningkatkan efektivitas kerja pegawainya. 

 


