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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 hipotesis yang dilakukan, maka 

kesimpulan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja guru sertifikasi 

pada SMK Negeri Kecamatan Metro Timur Tahun Pelajaran 2012/2013. Hal 

ini dapat diartikan bahwa lingkungan kerja yang baik, maka produktivitas kerja 

guru sertifikasi juga akan baik, begitu pula sebaliknya.  

2. Ada pengaruh  model pembelajaran terhadap produktivitas kerja guru 

sertifikasi pada SMK Negeri Kecamatan Metro Timur Tahun Pelajaran 

2012/2013. Hal ini dapat diartikan bahwa penguasaan model pembelajaran 

guru sertifikasi baik, maka produktivitas kerja guru sertifikasi juga akan baik, 

begitu pula sebaliknya.  

3. Ada pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja guru sertifikasi pada 

SMK Negeri Kecamatan Metro Timur Tahun Pelajaran 2012/2013. Hal ini 
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dapat diartikan bahwa disiplin kerja guru sertifikasi baik, maka produktivitas 

kerja guru sertifikasi juga akan baik, begitu pula sebaliknya. 

4. Ada pengaruh lingkungan kerja, model pembelajaran, dan disiplin kerja 

terhadap produktivitas kerja guru sertifikasi pada SMK Negeri Kecamatan 

Metro Timur Tahun Pelajaran 2012/2013. Pada penelitian ini menunjukkan 

apabila lingkungan kerja, model pembelajaran, dan disiplin kerja guru 

sertifikasi baik, maka produktivitas kerja guru sertifikasi juga akan baik, begitu 

pula sebaliknya.   

B. Saran  

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh lingkungan kerja, model pembelajaran, 

dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja guru sertifikasi pada SMK Negeri 

Kecamatan Metro Timur Tahun Pelajaran 2012/2013, maka peneliti memberi 

saran. 

1. Meningkatkan produktivitas kerja guru yang tinggi sebaiknya didukung dengan 

adanya lingkungan kerja yang baik dari sekolah tersebut, dibarengi dengan 

kemampuan guru untuk mengembangkan kegiatan belajar mengajar menjadi 

lebih menyenangkan dengan menerapkan model pembelajaran, dan adanya 

tingkat disiplin guru yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

2. Menciptakan suatu lingkungan kerja yang mendukung kegiatan guru sebaiknya 

tersedia sarana dan prasarana yang lengkap bagi guru dalam mengajar, 

terciptanya komunikasi yang sehat di lingkungan sekolah, dan adanya 

hubungan kerja yang baik antara kepala sekolah dengan guru, sesama guru, 

maupun guru dengan murid agar dapat meningkatnya produktivitas kerja guru. 
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3. Menerapkan model pembelajaran bagi siswa sebaiknya yang memudahkan 

siswa dalam menyerap materi dan menarik perhatian siswa, dengan demikian 

siswa akan lebih aktif dibanding guru dalam proses pembelajaran. Hal ini 

bertujuan untuk mengeksplorasi kemampuan siswa dan menumbuhkan 

semangat belajar siswa agar tidak bosan dan jenuh dalam menerima materi, 

dengan demikian maka guru dapat meningkatkan produktivitas kerja yang baik.     

4. Kedisiplinan kerja seorang guru sebaiknya diwujudkan dalam hal mematuhi 

peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, baik pada saat pelaksanaan 

proses pembelajaran maupun dalam menaati peraturan administrasi yang telah 

ditetapkan. Dengan adanya disiplin kerja maka akan terpeliharanya tata tertib 

dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga dapat tercapainya tingkat 

produktivitas kerja guru yang tinggi. 

 

 


