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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap guru SMA X Bandung 

mengenai Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru, maka kesimpulan 

yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Program pelatihan yang diberikan kepada Guru SMA X Bandung dapat 

dikategorikan baik. Hal ini dibuktikan dari hasil kuesioner mengenai pelatihan 

dengan pencapaian skor rata-rata 3,85 berada pada interval 3,40-4,19, dimana 

nilai tertinggi dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai“Kegiatan 

pelatihan yang diselenggarakan bertujuan meningkatkan kemampuan 

mengajar” dengan penilaian rata-rata 3,97. 

2. Motivasi yang dimiliki guru SMA X Bandung dapat dikategorikan baik. Hal 

ini dibuktikan dari hasil kuesioner mengenai motivasi dengan pencapaian skor 

rata-rata 3,89 berada pada interval 3,40-4,19, dimana nilai tertinggi dapat 

dilihat dari tanggapan responden mengenai “Sifat pekerjaan yang menarik dan 

menantang dapat meningkatkan keterampilan saya.” dengan penilaian rata-rata 

4,07. 

3. Kinerja guru SMA X Bandung dapat dikategorikan baik. Hal ini dibuktikan 

dari hasil kuesioner mengenai kinerja dengan pencapaian skor rata-rata 4,07 

berada pada interval 3,40-4,19, dimana nilai tertinggi dapat dilihat dari 

tanggapan responden mengenai “Saya memiliki keterampilan dan keahlian 

dalam bidang pekerjaan saya” dengan penilaian rata-rata 4,15. 



99 
 

4. Pelatihan dan Motivasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja guru di SMA X Bandung, dengan model persamaan regresi 

yang diperoleh yaitu Y = 3,573 + 0,539X1 + 0,482X2. Pelatihan dan motivasi 

secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru, 

dibuktikan dengan hasil uji t dan F dapat menghasilkan nilai thitung dan Fhitung 

yang berada pada daerah penerimaan hipotesis (H1). 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah didapatkan dari penelitian ini, maka 

penulis mempunyai beberapa saran antara lain sebagai berikut: 

1. Saran untuk Peneliti yang akan datang 

Penelitian ini hanya membahas pelatihan dan motivasi yang berpengaruh 

terhadap kinerja, maka pada penelitian selanjutnya diharapkan melakukan 

penelitian terhadap variabel-variabel lain yang mempengaruhi kinerja, 

diantaranya: gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan lingkungan kerja.  

2. Saran bagi Organisasi atau Pemangku Kepentingan 

a. Pihak Yayasan X maupun dinas pendidikan hendaknya mampu 

meningkatkan program pelatihan kearah yang lebih baik lagi, dengan cara 

melakukan evaluasi terhadap program pelatihan, jangan sampai ada 

anggapan pelatihan bagi guru tersebut hanya sebuah proyek. Selain itu 

instruktur pelatihan yang dipilih juga harus benar-benar memahami materi 

dan bagaimana cara menyampaikannya materi tersebut ke peserta 

pelatihan.  

b. Motivasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru, berkenaan dengan 

motivasi, pihak yayasan hendaknya mampu meningkatkan motivasi kerja 
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guru kearah yang lebih baik dengan memprioritaskan pembenahan pada 

indikator kebutuhan fisiologis, dimana kebutuhan fisiologis karyawan 

meliputi gaji, bonus, uang makan, uang transport. 


