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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

Pada bab V ini akan dibahas mengenai kesimpulan, implikasi dan saran dari  

penelitian. 

 

5.1 Kesimpulan 

Persyaratan analisis data telah sesuai, dengan demikian kesimpulan yang 

dihasilkan dari analisis data dapat digeneralisasikan pada populasi penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian dan analisis 

data yang telah dipaparkan pada bab terdahulu, maka dapat dibuat kesimpulan 

sebagai berikut: 

5.1.1  Terdapat  hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi  

           berprestasi dengan kinerja guru dengan kadar kekuatan hubungan yang   

           sangat signifikan. Mengandungarti bahwa semakin baik motivasi   

           berprestasi seorang guru, maka semakin baik pula kinerjanya. 

5.1.2 Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sikap guru dengan 

kinerja guru dengan  kadar kekuatan hubungan yang sangat signifikan. 

Mengandung arti bahwa semakin baik sikap seorang guru, maka semakin 

baik pula kinerjanya. 

5.1.3 Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara  mutu  pendidikan 

dengan kinerja guru dengan  kadar kekuatan hubungan yang sangat 
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signifikan. Mengandung arti bahwa  semakin baik  mutu pendidikan 

seorang guru, maka semakin baik pula kinerjanya. 

5.1.4  Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi   

Berprestasi,  sikap guru dan mutu pendidikan secara bersama-sama dengan 

kinerja guru dengan kadar kekuatan hubungan yang sangat signifikan. 

Mengandungarti bahwa semakin baik motivasi berprestasi, sikap guru dan 

mutu pendidikan  seorang guru, maka semakin baik pula kinerjanya. 

sumbangan yang paling besar terhadap kinerja guru adalah variabel 

 motivasi berprestasi. 

 

5.2 Implikasi 

Hasil penelitian ini mempunyai implikasi terhadap berbagai pihak adalah : 

5.2.1 Bertambahnya pengetahuan tentang faktor-faktor yang berhubungan 

          dengan kinerja guru. 

5.2.2 Perlu dilakukan penelitian lagi yang serupa dengan variabel-variabel lain  

         yang dapat mempengaruhi kinerja guru untuk mengetahui faktor lain 

         dan dapat mempengaruhi kinerja guru. 

5.2.3 Perlu dilakukan peningkatan tentang motivasi berprestasi, sikap guru,  

         dan  mutu pendidikan,  untuk meningkatkan kinerja guru Madrasah Aliyah 

         Negeri 1 Bandar Lampung. 

 

5.3  Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian seperti diuraikan di atas, maka 

diajukan beberapa saran sebagai berikut : 
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5.3.1 Saran untuk Guru 

Kepada guru agar dapat menumbuhkan motivasi berprestasi yang tinggi dan 

meningkatkan serta menciptakan sikap guru dan peningkatan mutu pendidikan 

yang baik pula. Kesadaran menumbuhkan motivasi berprestasi, sikap guru dan  

mutu pendidikan  tidak saja dipengaruhi oleh faktor luar saja, tetapi yang lebih 

penting adalah  yang berasal dari diri sendiri (motivasi intrinsik) yakni upaya 

peningkatan kinerja dan profesinya. 

 

5.3.2 Saran untuk Kepala Sekolah 

Kepala sekolah hendaknya melakukan supervisi secara teratur dan berkala 

menggunakan pendekatan kekeluargaan. Hal ini dimaksudkan agar tidak 

 timbul salah persepsi antara guru dan kepala sekolah sehingga menimbulkan 

jarak antara kepala sekolah dengan guru. Pada akhirnya guru memiliki sikap 

 yang positif terhadap kepala sekolah. 

 

5.3.3 Saran untuk Pengawas Sekolah  

5.3.3.1 Memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada kegiatan profesi seperti 

            MGMP dan  MKKS, sehingga secara intensif  kepala sekolah dan guru 

            dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan. 

5.3.3.2 Analisis dan pemetaan kebutuhan sekolah dalam kebijakannya dan 

            memberikan dukungan yang baik dengan memberikan perhatian baik  

            moral maupun material. 

 

 


