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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pelatihan yang diberikan kepada guru Galenia Daycare & Preschool telah sesuai 

dengan yang diharapkan oleh Galenia Daycare & Preschool. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil pelatihan yang diberikan mendapatkan respon positif dari para guru. 

Guru dapat menyerap materi yang telah diberikan pada saat pelatihan. Selain itu 

metode yang diberikan pelatih sangat bervariasi dan dapat membuat guru lebih 

semangat pada saat mengikuti pelatihan dan mampu bekerja lebih efektif. 

Metode yang diberikan pun sangat terampil dan sesuai dengan materi sehingga 

hasil dari pelatiahn dari lembaga Galenia Daycare & Preschool ialah mampu 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah dibentuk 

2. Motivasi yang dimiliki guru Galenia Daycare & Preschool pun sangat baik. Ini 

dapat dilihat dari tanggung jawab yang telah mereka jalankan pada saat bekerja 

dan berada di lingkungan kerja. Guru Galenia Daycare & Preschool pun sangat 

berprestasi dan mereka mampu mendapatkan pengakuan dari hasil kerja mereka. 

Dari segi kerja sama, guru Galenia Daycare & preschool memiliki semangat dan 

senang saat bekerja sama dengan rekan kerja lainnya. Hal ini memotivasi mereka 

agar mampu bekerja, mendidik, mengajar dengan baik dan lebih semangat  dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing di lingkungan 

sekolah. 

3. Kinerja guru Galenia Daycare & Preschool sudah baik. Hal ini dinilai dari hasil 

kerja dari para guru. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta 

didik atau siswa telah terpenuhi. Guru mampu memberikan yang terbaik bagi 

para siswanya agar siswa dapat meraih masa depan yang akan datang. Sikap dan 
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nilai terbaik yang ada pada diri mereka, dapat mereka tonjolkan dalam 

lingkungan kerja terutama kepada siswa dan teman sekerja. Mereka pun 

merupakan guru yang professional karena mereka mampu menyusun materi 

perencanaan dan pelaksanaan  pembelajaran tepat waktu, melaksanakan tugas-

tugas pokok serta mampu mendidik anak dengan benar.  

4. Kinerja guru Galenia Daycare & Preschool dipengaruhi positif dan signifikan 

oleh pelatihan dan motivasi dari guru sendiri. Pelatihan dan motivasi yang 

dimiliki berpengaruh besar terhadap kinerja guru Galenia Daycare & Preschool. 

Meskipun faktor pelatihan memilki pengaruh yang lebih besar dibandingkan 

dengan faktor motivasi.  

 

5.2    Saran  

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dirangkum dalam kesimpulan 

diatas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Frekuensi pelatihan pada guru yang belum bisa merubah karakter lebih 

ditingkatkan agar guru tersebut lebih optimal dalam meningkatkan kinerjanya.    

2. Frekuensi peningkatan pelatihan pada guru untuk menangani siswa yang 

berkebutuhan khusus. Dengan cara melatih kesabaran dan kemampuan. Selain itu 

adanya kelas khusus untuk melatih guru agar lebih optimal dalam menangani 

siswa yang berkebutuhan khusus.  

3. Perlu adanya penegakkan aturan agar guru tidak melanggar aturan yang telah 

dibentuk oleh lembaga terutama dalam hal keterlambat datang ke sekolah. 

Penegakkan tersebut dapat dilakukan dengan memberi teguran sampai pemberian 

surat peringatan dari atasan.   

4. Para guru dan kepala sekolah saling menyemangati pada saat latihan agar guru 

lebih serius mengikuti pelatihan dan adanya perubahan yang lebih baik pada 

kinerja. Selain itu para guru dan kepala sekolah juga saling menegur jika salah 

satu dari mereka ada yang tidak serius atau melakukan hal lain di luar kegiatan 

pelatihan.  




