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1. Dari seluruh pegawai Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta yang 
dilibatkan, yaitu sebanyak 100 orang, secara umum menyatakan 
bahwa kondisi motivasi kerja pegawai di dalam organisasi ini 
cenderung masih rendah. Kondisi yang demikian ini juga terjadi pada 
kondisi produktivitas kerja pegawainya. lndikasi ini didasarkan pada 
hasil analisis dengan Teknik Analisis Rentang Kriteria yang 
menghasilkan kriteria Cukup Rendah untuk kondisi motivasi kerja dan 
produktivitas kerja pegawai di lingkungan Dinas Pertarnanan Propinsi 
DKI Jakarta. 

2. Selain gambaran tentang kondisi motivasi kerja dan produktivitas kerja 
pegawai di Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta tersebut, penelitian 
ini juga menghasilkan indikasi tentang korelasi antara kedua variabel 
tersebut. Hasil analisis dengan Teknik Analisis Rank's Spearman 
terhadap dua variabel mengindikasikan adanya korelasi yang sangat 
signifikan pada kedua variabel tersebut. Sedangkan untuk korelasi 
antara faktor-faktor motivasi kerja dengan kondisi produktivitas kerja 
pegawai, terindikasi adanya tingkat korelasi yang relatif beragam, yaitu 
dari korelasi yang sangat signifikan, cukup signifikan dan tidak 
signifikan. Perbedaan tingkat korelasi ini terjadi karena adanya 
perbedaan persepsi dari kelompok-kelompok responden sesuai 
dengan karakteristik atau identitasnya. Namun demikian, setelah 
dilakukan pengolahan lebih lanjut terhadap tingkat korelasi yang 
beragam tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 
motivasi kerja yang dianggap penting oleh pegawai untuk membenahi 
kondisi produktivitas kerja pegawai di lingkungan organisasi Dinas 
Pertamanan Propinsi DKI Jakarta adalah Kepemimpinan, Disiplin 
Kerja, Hubungan Kerja, Kesejahteraan dan Kemampuan Kerja 
Pegawai dengan prioritas kepentingannya adalah prioritas utama untuk 
Kepemimpinan dan Disiplin Kerja dan prioritas kedua untuk Hubungan 
Kerja, Kesejahteraan dan Kemampuan Kerja Pegawai. 

3. Atas dasar tingkat pentingnya faktor-faktor motivasi kerja tersebut, 
rnaka upaya-upaya yang dapat dikembangkan agar kondisi motivasi 
kerja pegawai meningkat serta sekaligus dapat meningkatkan kondisi 
produktivitas kerja pegawai di Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta 
adalah : 

a. Untuk faktor Kepemimpinan. Upaya yang dapat dilakukan 
rneliputi (1) peningkatan kemampuan pemimpim dalam 
melakukan supervisi, (2) meningkatkan perhatian pimpinan 
terhadap bawahan, dan (3) meningkatkan atau memberikan 
kesempatan kepada seluruh pegawai dalam proses 
pengambilan keputusan. 

b. Untuk faktor Disiplin Kerja. Upaya yang dapat dilakukan adalah 
(I) memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada 
pegawai, (2) membangun aturan kerja yang baku dan jelas, dan 
(3) membina budaya kerja pegawai yang kondusif. 
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