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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat
dikemukakan beberapa butir pokok kesimpulam sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan situasional berpengaruh positif
dansignifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Kepolisian RDTL.

2. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja pegawai Dinas Kepolisian RDTL.

3. Pada penemuan tambahan diperoleh bahwa variabel
kepemimpinan organisasional dan budaya organisasi secara
bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja pegawai dan memiliki kontribusi efektif terhadap kinerja
pegawai sebesar 43,4%. Sedangkan 56,6% lainnya dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidak diteliti.

1.2. SARAN
1. Pemimpin hendaknya lebih meningkatkan gaya kepemimpinan
situasional, dengan memperbaiki hubungan bawahan, dengan
salah satu caranya adalah lebih mudah untuk ditemui. Tetapi
bila bawahan mempunyai kemampuan yang baik, pemimpin
akan dirasakan berlebihan, bawahan akan kecenderung
memusuhi, sehingga gaya kepemimpinan partisipatif lebih
sesuai.

2. Pimpinan Institusi kepolisian diharapkan berusaha secara
terus menerus memperjelas jalur menuju tujuan yang
diinginkan oleh organisasi. Sehingga pegawai atau bawahan
mengetahui upaya - upaya untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Institusi kepolisian perlu memberdayakan dan
mengembangkan nilai-nilai yang dianut bersama dalam
budaya organisasi, untuk membangun sistem keorganisasian,
merubah orientasi pegawai pada orientasi individu ke orientasi
organisasional. Yang berguna menyeragamkan pemikiran
dan tindakan.
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4. Penelitian ini dapat memberikan informasi pada Institusi
kepolisian guna memperdayakan sumber daya manusia yang
ada dan perlu meninjau kembali hal-hal yang kiranya dapat
menghambat peningkatan kinerja kerja pegawai.

1.3. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu peneliti hanya

terbatas pada gaya kepemimpinan situasional dan budaya organisasi
saja, dengan menjelaskan beberapa dimensi pada gaya kepemimpinan
situasional dan budaya organisasi secara spesifik. Selain itu peneliti
hanya fokus pada kantor pusat. Juga faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja selain kepemimpinan masih ada dalam
penelitian ini, selain yang belum diungkapkan sebesar pengaruhnya.
Semoga keterbatasan pada penelitian menjadi masukan bagi penelitian
selanjutnya agar memberikan hasil yang lebih baik.

1.4. Agenda penelitian mendatang
Untuk penelitian yang akan datang sebaiknya obyek penelitian

tidak hanya pada beberapa unit yang sudah diteliti, akan tetapi
obyek penelitian ditambahan pada unit lain yang ada di Institusi
Kepolisian Timor – Leste, dengan demikian akan menggambarkan
kinerja pegawai yang mempunyai semangat terhadap pekerjaan
yang lebih edukatif pada Institusi tersebut. Selain itu perlu
dilakukan penelitian mengenai gaya kepemimpinan yang lain
sebagai pembanding gaya kepemimpinan situasional sehingga dapat
diketahui gaya kepemimpinan yang mana yang lebih efektif untuk
diterapkan. Faktor-faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian
ini diharapkan untuk diteliti dalam penelitian mendatang sehingga
dapat diketahui faktor mana saja yang memiliki pengaruh signifikan
terhadap kinerja pegawai.


