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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Penelitian mengenai Pengaruh Pemberdayaan Psikologis dan 

Dukungan Sosial Rekan Kerja Terhadap Komitmen Karier Pada Guru 

SMA Swasta umum Binaan Disdikpora Kota Salatiga menghasilkan 

data yang mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

Pemberdayaan Psikologis dan Dukungan Sosial Rekan Kerja secara 

simultan terhadap Komitmen Karier. Tingkat Komitmen Karier, 

Pemberdayaan Psikologis, dan Dukungan Sosial Rekan Kerja 

partisipan berada pada kategori rendah, sedang, dan tinggi.  

 

B. SARAN 

1. Saran Bagi Sekolah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan 

Psikologis dan Dukungan Sosial Rekan Kerja secara simultan 

berpengaruh ‘signifikan’ terhadap Komitmen Karier guru. Temuan 

ini diharapkan menjadi pedoman bagi sekolah dalam menyusun 

kebijakan/peraturan sekolah yang mendorong Pemberdayaan 

Psikologis guru dan sekaligus mampu meningkatkan kohesifitas 

antar guru (Dukungan Sosial Rekan Kerja), seperti: memberikan 

kelonggaran kepada guru untuk menerapkan ilmu maupun strategi 

mengajar, mengusahakan para guru untuk melanjutkan pendidikan, 

membiasakan iklim demokratis atau terbuka terhadap usulan yang 

muncul dari para guru terkait sistem belajar mengajar, 

membiasakan kerjasama antar guru, serta menerapkan program 

gathering yang mampu merekatkan hubungan antar guru. 

Dengan demikian, diharapkan para guru mampu 

berkembang mencapai potensi dan prestasi yang maksimal serta 

sadar akan peran rekan kerja dalam pencapaiannnya tersebut. Pada 



 78 

akhirnya para guru dimungkinkan bertahan dan berkembang 

sepanjang kariernya sebagai guru. 

2. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 

Berdasarkan pengalaman penulis selama melakukan 

penelitian ini dengan memperhitungkan berbagai kelemahan dalam 

penelitian ini, penulis sangat menyarankan bagi peneliti 

selanjutnya untuk melakukan penelitian melibatkan partisipan guru 

dari SMA negeri untuk meningkatkan generalisasi hasil penelitian. 

Hal tersebut juga dimaksudkan supaya diperoleh perbandingan 

antara guru SMA swasta dan guru SMA negeri, sehingga diketahui 

karakteristik hasil penelitian pada kedua jenis SMA tersebut. 

Selain itu penulis juga menyarankan bagi peneliti 

selanjutnya, jika dimungkinkan, untuk melakukan pengambilan 

data penelitian serentak dengan mengumpulkan partisipan 

penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir jumlah 

angket yang cacat (tidak sempurna) maupun mencegah angket 

yang tidak dikembalikan. 

 


