
 

 

 

 

 

 

 

 

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 kompensasi terhadap produktivitas kerja guru sertifikasi pada 

SMP Negeri kecamatan Trimurjo tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini dapat 

diartikan bahwa kompensasi baik, maka produktivitas kerja guru sertifikasi 

juga akan baik, begitu pula sebaliknya.  

2. Ada pengaruh  motivasi kerja terhadap produktivitas kerja guru sertifikasi 

pada SMP Negeri Kecamatan Trimurjo tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini 

dapat diartikan bahwa motivasi kerja guru baik, maka produktivitas kerja guru 

sertifikasi juga akan baik, begitu pula sebaliknya.  

3. Ada pengaruh metode mengajar terhadap produktivitas kerja guru sertifikasi 

pada SMP Negeri Kecamatan Trimurjo tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini 

dapat diartikan bahwa metode mengajar guru baik, maka produktivitas kerja 

guru sertifikasi juga akan baik, begitu pula sebaliknya.  
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4.  Ada pengaruh kompensasi, motivasi kerja, dan metode mengajar terhadap 

produktivitas kerja guru sertifikasi pada SMP Negeri Kecamatan Trimurjo 

tahun pelajaran 2012/2013. Pada penelitian ini menunjukkan apabila 

kompensasi, motivasi kerja, dan metode mengajar baik, maka produktivitas 

kerja guru sertifikasi juga akan baik, begitu pula sebaliknya.   

 

B. Saran  

 

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh kompensasi, motivasi kerja, dan metode 

mengajar terhadap produktivitas kerja guru sertifikasi pada SMP Negeri 

Kecamatan Trimurjo tahun pelajaran 2012/2013, maka peneliti memberi saran: 

1. Kompensasi yang diberikan kepada guru sertifikasi sudah cukup baik karena di 

dalamnya terdapat tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok yang tentu 

saja dapat digunakan bagi peningkatan kesejahteraan guru dan diharapkan 

dengan terpenuhinya hak-hak guru sertifikasi, guru dapat meningkatkan 

produktivitas kerjanya secara maksimal.   

2. Guru sertifikasi diharapkan memiliki motivasi kerja yang tinggi untuk 

melaksanakan pekerjaannya secara optimal agar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan tercipta 

produktivitas kerja guru sertifikasi yang tinggi. 

3. Dalam melaksanakan proses pembelajaran guru sertifikasi diharapkan 

menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Karena mengingat metode 

mengajar yang bervariasi dapat menumbuhkan semangat dan motivasi siswa 

dalam belajar, sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja guru sertifikasi.   
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4. Produktivitas kerja guru sertifikasi tidak hanya dipengaruhi oleh kompensasi, 

motivasi kerja, dan metode mengajar tetapi masih banyak faktor-faktor  dan 

indikator lain seperti, lingkungan kerja, disiplin kerja, penguasaan materi, 

pengelolaan kelas, kepribadian, dan faktor lain dalam lingkup kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Penelitian ini juga masih jauh 

dari sempurna, sehingga diharapkan ada peneliti lain yang melakukan 

penelitian dengan judul yang sama agar mendapatkan hasil yang lebih baik. 

 

 

 


