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BAB V 

PENUTUP 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota 

Cimahi, untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap 

kinerja pegawai, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran budaya organisasi di Dinas Pendidikan Kota Cimahi yang terdiri 

dari indikator Inovasi dan Pengambilan Resiko, Perhatian Terhadap Detail, 

Orientasi Hasil, Orientasi Orang, Orientasi Tim, Keagresifan, Kemantapan. 

berada pada kategori kuat. 

2. Tingkat disiplin kerja di Dinas Pendidikan Kota Cimahi, yang terdiri dari 4 

indikator yaitu: 1). kesadaran; 2).kesediaan; 3).ketaatan; 4).etika kerja, berada 

pada kategori tinggi.  

3. Tingkat kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota Cimahi yang terdiri dari 

indikator 1).kualitas kerja; 2).kuantitas kerja; 3).pengetahuan; 4).kreativitas; 

5).kerjasama; 6).kesadaran; 7).inisiatif; 8).kualitas diri, berada pada kategori 

tinggi. 

4. Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendidikan 

Kota Cimahi. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin kuat budaya 

organisasi, akan semakin tinggi kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota 

Cimahi. 

5. Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendidikan 

Kota Cimahi. Hal tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi disiplin kerja, 

akan semakin tinggi kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota Cimahi. 

6. Budaya organisasi dan disiplin kerja secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota Cimahi. 

Sedangkan hasil uji korelasi yang menunjukkan bahwa korelasi budaya 
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organisasi berada pada kategori sangat kuat dan disiplin kerja berada pada 

kategori rendah dan kinerja pegawai berada pada kategori tinggi. Hal ini 

menginformasikan bahwa budaya organisasi dan disiplin kerja di Dinas 

Pendidikan Kota Cimahi sangat kuat dan rendah sehingga memunculkan 

tingginya kinerja pegawai. 

1.2. Saran 

1. Berdasarkan gambaran kondisi budaya organisasi, diketahui skor paling 

rendah/paling lemah terdapat pada indikator Orientasi Tim. Hal ini sama 

seperti observasi di lapangan. Bahwa masih ada beberapa pegawai yang tidak 

menghargai hasil kerja pegawai lain. Oleh sebab itu, upaya peningkatan 

orientasi tim dapat dilakukan dengan cara menghargai pendapat orang lain 

saat memecahkan masalah yang diselesaikan oleh tim. Dan selalu 

mementingkan kepentingan organisasi dibanding kepentingan pribadi. Oleh 

sebab itu, orientasi tim sangat penting untuk menjalankan tujuan organisasi di 

Dinas Pendidikan Kota Cimahi. 

2. Indikator terendah dari disiplin kerja adalah indikator ketaatan dan kesedian.  

Untuk meningkatkan ketaatan dan kesediaan saat melaksanakan pekerjaan 

kantor, maka indikator ketaatan dan kesedian harus ditingkatkan dengan cara 

reward dan punishment. Yaitu dengan memberikan penghargaan atas semua 

pekerjaan yang telah dikerjakannya. Contohnya atasan memberikan kenaikan 

gaji, memberikan promosi jabatan dan menambahkan jatah cuti. Lalu atasan 

memberikan hukuman apabila melanggar peraturan yang berlaku. Seperti 

memberikan surat peringatan. Jika masih melanggar, atasan memberikan 

kebijakan pemotongan gaji. Jika cara tersebut masih melanggar, maka atasan 

berhak memutuskan hubungan kerja. Sehingga ketaatan dan kesediaan akan 

meningkat di Dinas Pendidikan Kota Cimahi. 

3. Indikator terendah dari kinerja pegawai adalah indikator kualitas kerja. Untuk 

meningkatkan kinerja pegawai maka organisasi hendaknya memberikan 
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pelatihan kepada pegawai yang sesuai dengan tugas yang diemban. Seperti 

memberikan Job Instruction Training. Pelatihan ini memerlukan analisa 

kinerja pekerjaan secara teliti. Pelatihan ini dimulai dengan penjelasan awal 

tentang tujuan pekerjaan dan menunjukan langkah-langkah pelaksanaan 

pekerjaan. Supaya kualitas kerja di organisasi akan meningkat. 

4. Untuk mengetahui kajian pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja 

terhadap kinerja pegawai secara lebih komprehensif, maka peneliti 

selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan menambah sub variabel 

pada ketiga variabel yang diteliti, serta menambah jumlah sampel yang lebih 

besar, sehingga nilai korelasi dan temuan menjadi lebih signifikan. 

 

 


