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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Temuan yang diperoleh dalam penelitian adalah: 

1. Secara simultan ada pengaruh signifikan motivasi kerja dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja guru SMK Muhammadiyah 

Salatiga, artinya semakin.tinggi motivasi kerja dan kepuasan kerja 

maka semakin tinggi pula kinerja guru SMK Muhammadiyah 

Salatiga. Sebaliknya semakin rendah motivasi  kerja dan kepuasan 

kerja maka semakin rendah pula kinerja guru SMK Muhammadiyah 

Salatiga. 

2. Secara parsial ada pengaruh signifikan motivasi kerja dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja guru SMK Muhammadiyah Salatiga,  artinya 

semakin tinggi motivasi kerja maka semakin tinggi kinerja guru 

SMK Muhammadiyah Salatiga. Sebaliknya semakin  rendah 

motivasi kerja maka semakin rendah kinerja guru SMK 

Muhammadiyah Salatiga. Demikian pula halnya dengan  variable 

kepuasan kerja, jika semakin tinggi kepuasan kerja  maka semakin 

tinggi juga kinerja SMK Muhammadiyah Salatiga. Sebaliknya 

Sebaliknya semakin  rendah kepuasan kerja maka semakin rendah 

kinerja guru SMK Muhammadiyah Salatiga. 

 

  



88 
 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa motivasi kerja dan 

kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan dengan kinerja guru, 

maka disarankan kepada: 

 

5.2.1 Pihak Yayasan dan Kepala Sekolah 

Yayasan dan kepala sekolah harus mampu meningkatkan 

motivasi kerja guru. Apabila dikaitkan dengan teori Mc.Clelland 

tentang tiga kebutuhan yang mempengaruhi motivasi, yaitu kebutuhan 

kekuasaan, kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan berprestasi, maka 

terdapat kecenderungan bahwa perbuatan individu dalam bekerja akan 

dipengaruhi oleh jenis kebutuhan yang ada pada diri individu yang 

bersangkutan. Demikian pula halnya dengan motivasi kerja guru dalam 

melaksanakan tugas di sekolah, ia akan dipengaruhi oleh keinginan-

keinginan yang ada padanya. Apabila ia mempunyai keinginan yang 

kuat sesuai peranannya, ia akan berusaha melakukan tugas-tugasnya 

secara optimal sesuai dengan keinginannya. Upaya meningkatkan 

motivasi kerja guru dapat dilakukan dengan cara: 

1. Menciptakan hubungan harmonis antara sesama rekan kerja yang 

termasuk kebutuhan afiliasi. Hal ini  dapat terwujud apabila kepala 

sekolah dapat membangun rasa kebersamaan serta memberikan 

kesempatan dan perhatian yang sama di antara sesama individu 

guru. Untuk membangun rasa kebersamaan ini disarankan agar 

diadakan kegiatan-kegiatan di luar kelas yang sifatnya penyegaran 

seperti outbond.  

2. Berkaitan dengan kebutuhan berprestasi dari teori Mc.Clelland, 

kepala sekolah wajib menanamkan kesungguhan pada diri guru 

terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, dimulai 
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dari kesungguhan mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi 

hasil belajar di sekolah. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan 

memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan 

kemampuannya. Hal ini dapat ditempuh dengan cara: 

a. Mendorong guru untuk meningkatkan karirnya serta memberi 

keleluasaan guru untuk berkreasi dalam menjalankan tugasnya. 

b. Memberi kesempatan kepada guru untuk melanjut-kan 

pendidikan di perguruan tinggi dengan program bea siswa serta 

memberi ijin dan mendorong setiap individu guru untuk 

mengikuti seminar-seminar, lokakarya, atau pelatihan-pelatihan 

sesuai bidangnya masing-masing. 

c. Pihak sekolah wajib melengkapi sarana dan prasarana yang 

diperlukan, serta menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan. 

d. Kepala Sekolah wajib memberi kepercayaan penuh kepada guru 

bahwa guru mampu melaksanakan tugas dengan baik. Guru akan 

merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk menunjukkan 

kemampuannya dalam melakukan tugas yang di berikan oleh 

atasannya. 

3. Kesejahteraan guru perlu ditingkatkan, karena dengan terpenuhinya 

segala kebutuhan, maka guru tidak perlu lagi memikirkan mencari 

penghasilan lain untuk menutupi kebutuhannya, sehingga guru akan 

mengajar dengan sebaik-baiknya. Sementara itu guna menciptakan 

rasa keadilan dalam kaitannya dengan imbalan, hendaknya masa 

kerja setiap individu guru dapat dijadikan bahan pertimbangan di 

dalam menetapkan besaran gaji. 

 

5.2.2 Bagi Guru 

Sangatlah penting bagi guru untuk terus meningkatkan motivasi 

kerja karena dengan demikian akan meningkatkan kinerja. 
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Memperbaiki dan membentuk sikap loyalitas melalui disiplin untuk 

hadir tepat waktu dalam bekerja, menumbuhkan minat untuk terlibat 

dalam bekerja dan mengevaluasi pekerjaan. 

 

5.2.3 Bagi peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat faktor lain 

yang turut mempengaruhi kinerja guru sebesar 79,3%. Untuk itu 

kepada peneliti lain hendaklah melanjutkan penelitian ini dengan 

mengembangkan variabel-variabel lain sehingga dapat terungkap faktor 

apa saja yang berpengaruh terhadap kinerja guru. 




