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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Dalam bab ini akan di paparkan mengenai kesimpulan dari 

penelitian ini, dan saran yang dapat diberikan bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan analisis hasil penelitian yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa; Adanya pengaruh signifikan 

antara motivasi berprestasi dan kepemimpinan transformational 

terhadap produktivitas kerja. Dengan kata lain motivasi 

berprestasi dan kepemimpinan transformational dapat dijadikan 

prediktor terhadap produktivitas kerja guru SMA Kristen 1 

Salatiga. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Lembaga Pendidikan 
Sekolah sebagai suatu lembaga penyelenggara 

pendidikan formal pada dasarnya merupakan suatu 

organisasi dengan sekumpulan anggota yang mempunyai 

tugas dan tanggung jawab tersendiri dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya dengan 

cara  kepala sekolah memberi kesempatan sebulan sekali 

untuk melakukan sharing, atau diskusi-diskusi untuk 

membahas hal-hal yang terkait dengan pengembangan 
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produktivitas kerja seorang guru. dan juga memberikan 

umpan balik terhadap apa yang sudah dikerjakan atau 

dilakukan para guru, kemudian dapat juga melengkapi 

sarana dan kesempatan agar guru dapat banyak 

membaca buku-buku materi pelajaran yang dibutuhkan 

guru untuk memperdalam pengetahuannya guna 

meningkatkan produktivitas kerja. 

Kepala sekolah berusaha membuat program-

program tentang pencapaian produktivitas kerja guru. 

Misalnya dengan cara mempercayai para guru dalam 

pelaksanaan tugas masing-masing. Hal ini dimaksudkan 

untuk membangun rasa percaya diri dari guru sehingga 

tidak ada perasaan tidak mampu untuk menyelesaikan 

tugasnya yang memacu guru dalam bekerja untuk 

meningkatkan produktivitas kerjanya. 

 
5.2.2 Bagi Para Guru  

a) Diharapkan dapat memanfaatkan motivasi 

berprestasi yang sudah ada, agar dapat 

meningkatkan produktivitas kerja. Dengan cara 

tetap melaksanakan tugas-tugas atau melakukan 

penelitian-penelitian lapangan dengan penuh 

tanggungjawab dan konsisten. 

b) Diharapkan dapat membuat catatan evaluasi 

kecil atas apa yang telah dilakukan. Seperti 

evaluasi atas pendalaman materi pelajaran yang 

dilakukan atau evaluasi atas sharing atau 
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diskusi-diskusi dan juga pelatihan-pelatihan 

yang telah dilakukan baik dalam kegiatan 

dilingkup sekolah maupun diluar sekolah. 

Dengan catatan ini, setiap guru dapat memahami 

dan lebih mengetahui apa saja yang harus 

dilakukan dalam upaya untuk selalu 

meningkatkan produktivitas kerjanya.  

 
5.2.3 Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini masih terbatas, karena hanya meneliti 

pengaruh motivasi berprestasi dan kepemimpinan 

transformational terhadap produktivitas kerja. Dengan 

demikian bahwa masih ada faktor lain yang turut 

mempengaruhi produktivitas kerja guru yang belum 

dijelaskan dan diteliti, maka direkomendasi untuk 

penelitian selanjutnya yaitu menambah variabel upah/gaji, 

jenis kelamin, budaya organisasi, disiplin dalam bekerja, 

prestasi kerja dan lain-lain. 

 
 
 


