
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan yang telah 

dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah ada hubungan antara iklim 

organisasi dan servant leadership dengan adaptive performance pada 

tenaga pendidik di Pusdik Binmas Polri dinyatakan diterima. Sumbangan 

efektif yang diberikan oleh variabel iklim organisasi dan servant 

leadership dengan adaptive performance sebesar 18,1 %. 

2. Hipotesis kedua yaitu ada hubungan yang positif antara iklim organisasi 

dengan adaptive performance dapat diterima. Skor rx₁y = 0,396 

menunjukkan adanya hubungan positif iklim organisasi yang dirasakan, 

maka semakin tinggi pula adaptive performance yang dimiliki oleh tenaga 

pendidik Pusdik Binmas Polri.. 

3. Hipotesis ketiga yaitu ada hubungan positif antara servant leadership 

dengan adaptive performance dapat diterima. Skor rx₂y = 0,391 

menunjukkan adanya hubungan positif servant leadership yang 

dirasakan, maka semakin tinggi adaptive performance yang dimiliki oleh 

tenaga pendidik Pusdik Binmas Polri. 

4. Penelitian yang telah dilakukan pada salah satu pusat pendidikan milik 

institusi Kepolisian memperoleh hasil temuan lain yakni: 



a. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap variabel iklim 

organisasi dan servant leadership terhadap adaptive performance 

diketahui bahwa iklim organisasi merupakan variabel yang memiliki 

pengaruh paling besar terhadap adaptive performance. 

b. Berdasarkan analisa tambahan yang dihasilkan dalam penelitian 

bahwa terdapat adanya perbedaan adaptive performance ditinjau 

dari masa kerja dimana mereka yang memiliki masa kerja 20-30 

tahun memiliki adaptive performance lebih tinggi dibandingkan masa 

kerja di bawah atau di atasnya. 

 

B. SARAN 

Hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan di atas menunjukkan 

bahwa terdapat saran-sran bagi beberapa pihak sebagai berikut : 

1. Bagi Pusdik Binmas Polri 

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara iklim organisasi dan 

servant leadership maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan adaptive performance pada tenaga pendidik yaitu perlu 

adanya kebijakan dan upaya dari pusdik antara lain : 

a. Pusdik dapat meningkatkan adaptive performance dengan cara: 

1) Pada variabel iklim organisasi, dimensi terlemah adalah 

kehangatan sehingga hal yang perlu dilakukan adalah adanya 

kegiatan penanaman nilai-nilai bhayangkara dalam setiap 



kegiatan agar tercipta iklim yang positif dan dapat meningkatkan 

kerjasama dalam pencapaian tujuan. 

2) Pada variabel servant leadership, dimensi yang paling lemah 

adalah altruistic calling sehingga pimpinan hal yang perlu 

ditingkatkan adalah kemauan untuk mendengar keluhan dari 

anggota organisasi terkait tugas dan situasi yang dinamis. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Peneliti baru dilakukan pada salah satu lembaga pendidikan Polri. 

Dalam rangka untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih tajam 

perlu dilakukan perluasan ruang lingkup penelitian dengan subjek 

yang berasal dari instansi atau perusahaan lain sehingga karakteristik 

subjeknya juga berbeda. Misalnya saja pada bidang jasa transportasi, 

perbankan, manufactur, retail, atau profesi lain. 

b. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji adaptive 

performance, dianjurkan untuk menggali faktor pengalaman masa 

lalu yang memberikan pengaruh terhadap adaptive performance yang 

dimiliki. 

c. Penelitian tambahan pada faktor demografis baru dilaksanakan 

terkait jenis kelamin, usia, pangkat, pendidikan, dan masa kerja. 

Dalam rangka menggali keunikan lain dalam faktor demografis agar 

dapat memberikan masukan misalnya status pernikahan ataupun 

asal daerah. 

3. Bagi partisipan 



Partisipan agar lebih kooperatif dalam memberikan waktu dan 

keseriusan saat menjadi subjek dalam penelitian sehingga hasil yang 

didapatkan lebih menggambarkan keadaan yang memang benar terjadi 

di dalam tempat penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


