
 
 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Bagian ini akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kesimpulan dan 

saran. Pembahasan secara rinci beberapa sub bab tersebut dikemukakan sebagai 

berikut ini.  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesisi yang dilakukan, maka 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh motivasi terhadap performance guru sertifikasi sma 

kecamatan kota agung tahun pelajaran 2014/2015, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa jika motivasi kerja yang dimiliki guru tinggi maka 

akan membantu meningkatkan performance guru, kerena guru harus 

memiliki motivasi yang baik untuk melaksanakan tugas mengajarnya. 

2. Ada pengaruh lingkungan kerja terhadap performance guru sertifikasi 

sma kecamatan kota agung tahun pelajaran 2014/2015, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa jika lingkungan kerja di sekolah sudah baik maka 

akan membantu guru bekerja sehingga dapat meningkatkan performance 

guru di sekolah.  

3. Ada pengaruh imbalan terhadap performance guru sertifikasi sma 

kecamatan kota agung tahun pelajaran 2014/2015, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa jika imbalan yang diterima guru cukup maka akan 



117 

 

meningkatkan performance guru, karena guru harus mempunyai motivasi 

berupa finansial untuk meningkatkan performance dalam mengajar.  

4. Ada pengaruh motivasi, lingkungan kerja, dan imbalan terhadap 

performance guru sertifikasi sma kecamatan kota agung tahun pelajaran 

2014/2015, sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi yang tinggi, 

lingkungan kerja yang optimal dan imbalan yang cukup optimal 

manandakan bahwa guru dituntut untuk memiliki kemampuan disegala 

bidang, terutama mengarah pada proses belajar mengajar.  

 

B. SARAN  

Berdasarkan penelitian tentang Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja, Dan 

Imbalan Terhadap Performance Guru maka penelitian memberi saran: 

1. Perlunya ditungkatka lagi performance guru di sekolah agar dapat 

meningkatkan persepsinya tarhadapa pengembanga profesional yang 

dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti pendidikan dan 

pelatihan. Guru dapat menunjukan performance dalam manjalankan 

tugasnya secara rutin sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan dan 

pengajaran  melalui kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti 

pembelajaran dan kegiatan akhir pembelajaran.  

2. Perlu ditingkatkan lagi motivasi kerja guru, khususnya kebutuhan 

berprestasi yang masih rendah jika dibandingkan dengan dimensi lainnya, 

yitu kebutuhan berafiliasi dan kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan 

berprestasi perlu mendapat perhatian dari pihak sekolah khususnya kepala 

sekolah karena kebutuhan berprestasi atau performance guru akan 
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berdampak pada pencapaian target atau produktivitas dari sekolah. Upaya 

yang dilakukan adalah dengan memunculkan rasa keberanian guru dalam 

hal menggunakan metode-metode yang lebih inovatif dalam mengajar 

serta guru diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dalam hal 

mengambil kebijakan yang akan diambil oleh sekolah. Kepala sekolah 

juga hendaknya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap 

performance guru sehingga pencapaian tujuan kerja terrelisasi.  

3. Diharapkan guru mampu mengoptimalkan motivasi kerjanya sehingga 

guru tersebut mampu bekerja secara optimal.  

4. Perlu ditingkatkan lagi karakteristik lingkungan kerja di SMA Kecamatan 

Kota Agung.  Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah antara lain, 

tingkat pencahayaan di ruang kelas harus ditingkatkan lagi.  Tingkat 

kelembaban ruangan kelas perlu lebih diperhatikan lagi, harus bisa 

mengurangi tingkat kebisingan baik itu didalam maupun di luar 

lingkungan sekolah, perwarnaan ruang sekolah harus disesuaikan lagi, 

kebersihan perlu ditingkatkan lagi baik itu diluar maupun diluar 

lingkungan sekolah, dan yang terakhir keamanan di lingkungan sekolah 

perlu ditingkatkan lagi, sehingga dengan adanya lingkungan kerja yang 

baik dapat memenuhi apa yang diharapkan para guru.  


