
V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan data hasil pengujian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari variabel sertifikasi (X) terhadap 

semangat kerja guru (Y) pada SMK Negeri 1 Bandarlampung. Pengaruh yang positif 

menunjukkan adanya pemberian sertifikasi akan membuat semangat kerja guru cenderung 

meningkat. Pembuktian signifikansi dilakukan dengan menggunakan uji t. Karena t 

hitung sertifikasi (4,358) > t tabel (2,035) pada tingkat kepercayaan 95%, maka 

pengaruhnya adalah signifikan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang 

dirumuskan terbukti atau diterima.

2. Berdasarkan indikator-indikator pada variabel sertifikasi pendidik, faktor kompetensi 

sosial yang merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar, merupakan faktor 

paling besar yang menjadi pengukuran kompetensi yang diuji dalam sertifikasi pada guru 

SMK Negeri 1 Bandarlampung yaitu 25,30% sedangkan faktor yang paling kecil sebagai 

pengukuran kompetensi yang diuji dalam sertifikasi pendidik adalah kompetensi 

pedagogik yang merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), evaluasi hasil belajar, dan pengembangan potensi peserta didik yaitu sebesar 

24,78%. Artinya kompetensi pedagogik pada guru SMK Negeri 1 Bandarlampung masih 

kurang dimiliki, sehingga dalam kemampuan mengelola pembelajaran untuk peserta didik 

belum dapat tercapai dengan baik.



3. Berdasarkan indikator-indikator dari semangat kerja faktor pencapaian tujuan 

bersama merupakan faktor yang paling besar mempengaruhi semangat kerja guru yaitu 

sebesar 33,86%, sedangkan faktor giat dan konsekuen menjadi faktor yang paling rendah 

sebagai variabel semangat kerja guru yaitu sebesar 32,95%. Artinya guru SMK Negeri 1 

Bandarlampung belum dapat mencapaian suatu tujuan dengan cara disiplin bersama.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran atau masukan dari penelitian 

ini yang dapat menjadi alternatif untuk pencapaian pemberian sertifikasi pendidik pada setiap 

guru antara lain:

1. Guru  lebih memahami perilaku peserta didik sesuai dengan perkembangan 

kognitif peserta didik dan mengoptimalkan pemberdayaan sumber belajar untuk 

pengembangang potensi peserta didik, serta guru dapat menyusun, melaksanakan, 

mengevaluasi berbagai model pembelajaran dan menganalisis hasil evaluasi untuk 

memperbaiki kualitas pembelajaran. 

2. Perlunya peningkatan disiplin kerja dengan melakukan pengawasan dan motivasi 

terhadap pelaksanaan kerja guru agar dalam bekerja guru dapat lebih giat dan konsekeuen 

dalam pencapain tujuan bersama.


