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BAB V 

PENUTUP 

 

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran 

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Saran 

yang diberikan ditujukan kepada institusi polri baik pimpinan maupun 

polisi dan untuk penelitian selanjutnya. 

 

5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif 

dan signifikan secara simultan keterlibatan kerja dan kepuasan kerja 

terhadap komitmen organisasi polisi di Kepolisian Resor Ende. Hasil 

penelitian menunjukkan semakin tinggi keterlibatan kerja dan kepuasan 

kerja maka akan semakin tinggi pula komitmen organisasi polisi di Polres 

Ende. 

 

5.2. SARAN 

5.2.1. Institusi POLRI 

a. Pimpinan  

1. Pimpinan perlu mengadakan pertemuan rutin minimal pertemuan 

mingguan untuk mendiskusikan/sharing kendala-kendala yang 

dialami saat bekerja. Hal ini dilakukan untuk mendorong 

partisipasi aktif dari setiap polisi untuk melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya dengan cara mengikuti setiap kegiatan yang 

dilaksanakan di institusi dan menyampaikan ide-ide kreatif dan 

inovatif yang dapat mendukung kemajuan institusi polisi. Dengan 

demikian, pimpinan bisa melihat kemampuan atau prestasi 
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anggotanya dan memberikan beasiswa kepada polisi yang 

berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi demi peningkatan karirnya dan peningkatan komitmen 

organisasi. 

2. Pimpinan perlu memotivasi anggotanya agar selalu menumbuhkan 

sikap bahwa pekerjaan penting bagi harga dirinya dan lebih 

mengutamakan pekerjaannya dengan cara memberi pujian dan 

penghargaan kepada polisi yang berhasil dalam melaksanakan 

tugas dengan baik dan tepat waktu. Hal ini dilakukan agar polisi 

yang memiliki reputasi baik akan mendapatkan kompensasi sesuai 

dengan tingkat pekerjaannya yaitu kenaikan pangkat tepat waktu 

dan tunjangan-tunjangan lainnya yang mencukupi sehingga 

semakin meningkatkan komitmen polisi terhadap organisasinya. 

 

b. Polisi 

1. Polisi harus menunjukkan pastisipasi aktif dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya dengan cara ambil bagian dalam 

setiap kegiatan, menyampaikan ide-ide cemerlang demi kemajuan 

institusi, dan menunjukan prestasi kerja atau kemampuan yang 

baik sehingga bisa memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi 

dan semakin meningkatan komitmen organisasinya. 

2. Polisi harus  melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan 

tepat waktu, melihat pekerjaannya sebagai hal positif, menarik, 

dan penting untuk segera dilaksanakan, dan menunjukkan reputasi 

yang baik sehingga memperoleh kompensasi yang sesuai dengan 

tingkat pekerjaannya, kenaikan pangkat tepat waktu, dan mampu 

menciptakan kerja sama yang baik dengan rekan kerja dan 
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atasannya Hal ini juga akan mendorong polisi untuk berusaha 

meningkatkan komitmen organisasinya. 

3. Polisi harus mempertahankan tingkat kepuasan kerja dengan cara 

menunjukkan prestasi kerja yang tinggi sehingga bisa 

mendapatkan promosi dan tunjangan-tunjangan yang sesuai 

dengan pekerjaannya, juga perlu mempertahankan kerjasama 

dengan cara saling membantu saat melaksanakan suatu tugas yang 

perlu kerjasama sehingga dengan demikian akan meningkatkan 

komitmen organisasinya.  

 

5.2.2. Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini masih sangat terbatas, karena hanya meneliti 

pengaruh keterlibatan kerja dan kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi. Dengan demikian mungkin ada variabel lain yang turut 

memberi pengaruh pada komitmen organisasi yang belum dijelaskan dan 

diteliti, maka direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya yaitu 

menambahkan variabel seperti variabel konflik peran, stres kerja, 

dukungan sosial, iklim organisasi, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, 

masa kerja, dan lain sebagainya. 

 

 


