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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI  

 

A. Kesimpulan 

Setelah melalui proses analisis serta pembahasan, akhirnya dapat 

disimpulkan bahwa: 

a. Dalam penelitian ini juga dapat menemukan adanya pengaruh 

latarbelakang pendidikan terhadap kinerja Guru kejuruan, semakin tinggi 

latarbelakang pendidikan, akan semakin tinggi pula kinerja Guru kejuruan 

yang akan dihasilkan.Kontribusi latarbelakang pendidikan terhadap kinerja 

Guru kejuruan menunjukkan 21,16%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain, misalnya motivasi Guru, sarana dan prasarana, dan lain-lain, 

artinya kinerja Guru kejuruan disamping dipengaruhi oleh latarbelakang 

pendidikan juga dipengaruhi oleh variabel lain yang dalam penelitian ini 

tidak diteliti. 

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa latarbelakang pendidikan, 

berkontribusi yang tergolong cukup kuat dalam dalam pencapaian kinerja 

Guru kejuruan. 

b. Penelitian ini menunjukkan adanya kontibusi motivasi Guru terhadap 

kinerja guru kejuruan, lebih lanjut diperoleh keterangan bahwa motivasi 

Guru memberikan kontribusi sebesar 31,56%, sedangkan sisanya 

ditentukan oleh variabel lain, sarana dan parasarana, dan lain-lain. Artinya 

kinerja Guru tidak semata-mata dipengaruhi oleh motivasi Guru akan 
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tetapi dipengaruhi pula oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa motivasi Guru mempunyai 

pengaruh yang cukup kuat dalam peningkatan kinerja Guru kejuruan 

c. Penelitian ini menunjukkan adanya kontibusi sarana dan prasarana 

terhadap kinerja guru kejuruan, lebih lanjut diperoleh keterangan bahwa 

sarana dan prasarana memberikan kontribusi sebesar 13,69%, sedangkan 

sisanya ditentukan oleh variabel lain, motivasi guru, dan lain-lain. Artinya 

kinerja Guru tidak semata-mata dipengaruhi oleh sarana dan prasarana 

akan tetapi dipengaruhi pula oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana 

mempunyai kontribusi lemah  dalam peningkatan kinerja Guru kejuruan 

d. Penelitian ini juga menemukan adanya kontribusi antara latarbelakang 

pendidikan, motivasi Guru  serta sarana dan prasarana terhadap kinerja 

Guru kejuruan, besarnya kontribusi antara variabel tersebut sebesar 

44,09% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain, manajemen 

kepala sekolah, lingkungan kerja, dan lain-lain. Artinya kinerja Guru 

kejuruan disamping dipengaruhi latarbelakang pendidikan, motivasi Guru 

dan serta sarana dan prasarana, juga dipengaruhi variabel lain yang dalam 

penelitian ini tidak diteliti. 
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Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi antara latar belakang 

pendidikan,motivasi Guru  serta sarana dan prasarana yang cukup kuat 

dalam peningkatan terhadap kinerja Guru. 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas berikut ini disampaikan 

beberapa implikasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Analisis data menunjukkan bahwa latarbelakang pendidikan dalam 

menjalankan tugasnya mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja 

Guru kejuruan, dengan demikian dapat disampaikan bahwa seorang guru 

dalam menjalankan tugasnya harus memiliki latar belakang yang sesuai 

dengan bidang  yang diajarkanya untuk meningkatkan kinerja Guru 

kejuruan.  

b. Analisis data menunjukkan bahwa motivasi Guru mempunyai pengaruh 

positif terhadap kinerja Guru kejuruan, motivasi Guru dapat meningkatkan 

performa kinerja terbaik seorang Guru dalam melaksanakan tugasnya. 

c. Analisis data menunjukkan bahwa  sarana dan prasarana  mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap kinerja Guru kejuruan, dengan demikian 

dapat disampaikan bahwa seorang guru dalam menjalankan tugasnya harus 

didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai, baik 

itu dari segi kualitas maupun kuantitas serta sesuai dengan materi yang 
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akan diajarkan dengan mengacu kepada standar prasarana yang ada di 

industri. 

d. Latarbelakang pendidikan,motivasi Guru serta sarana dan prasarana  

secara simultan dapat ditingkatkan dengan cara bersama-sama sehingga 

akan berpengaruh dalam peningkatan kinerja Guru kejuruan, dengan 

demikian maka dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan 

pendidikan 

C. Rekomendasi 

Temuan-temuan data penelitian telah memberikan suatu referensi bagi 

penulis sebagai masukan dalam perbaikan kinerja dan untuk 

mengoptimalisasikan potensi guru. Kepala sekolah merupakan pucuk pimpinan 

di sekolah hendaknya mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik 

demi tercapainya tujuan suatu organisasi. Dalam rangka upaya perbaikan 

kinerja Guru, dalam penelitian ini penulis menghimbau dan mengajak semua 

pihak yang terkait, menyampaikan beberapa rekomendasi diantaranya adalah: 

1. Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis,  

Penulis menemukan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dari hasil 

kegiatan penelitian, temuan tersebut kiranya perlu ditanggapi dengan serius 

sehingga dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam perbaikan kinerja Guru 

kejuruan di lingkungan SMK yang ada di Kabupaten Ciamis. Adapun 

rekomendasi yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: 
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a. Memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan pendidikan, 

motivasi Guru serta sarana dan prasarana, juga pembinaan agar kinerja 

Guru kejuruan dapat ditingkatkan, sehingga hal ini akan memajukan 

kualitas pendidikan masarakat . 

b. Memperhatikan latar belakang pendidikan dalam memberikan tugas dan 

tanggung jawab kepada Guru. 

c. Memberikan penilaian yang objektif dan transparan terhadap kinerja 

Guru dan memberikan penghargaan (reward) sesuai kinerja yang telah 

dicapai. 

d. Memberikan perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan Guru, 

memberikan kemudahan dalam berurusan kedinasan dan berupaya untuk 

membantu guru dalam mengatasi permasalahannya. 

2. Bagi Guru  

Keberhasilan suatu organisasi bukanlah tanggung jawab pimpinan 

semata, namun semua pihak dapat bekerjasama saling bahu membahu dan 

mengatasi segala macam keterbatasan dan kekurangan dalam melaksanakan 

tugas. Sehingga semua itu dapat diminimalisir sebesar apapun persoalan dan 

masalah yang dihadapi. Agar terwujudnya hal tersebut perkenankan penulis 

memberikan pandangan yaitu, sebagai berikut: 

a. Guru diharapkan dapat terus mengembangkan pendidikan sesuai dengan 

perkembangan teknologi. 

b. Guru diharapkan memiliki motivasi artinya setiap Guru mempunyai 

dorongan dari diri sendiri untuk mengembangkan kemampuan dan 
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pengetahuan, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang 

diembannya. 

c. Guru harus proaktif dan selalu berusaha mensiasati kekurangan sarana 

dan prasarana yang ada agar pembelajaran bisa optimal. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dalam penelitian ini penulis mengakui banyak hal yang tidak terbahas, 

dikarenakan begitu kompleksnya permasalahan yang lahir dan berkembang 

dalam dunia pendidikan terutama perbaikan kinerja Guru kejuruan  di SMK. 

Untuk itu, penulis berharap kepada peneliti selanjutnya dapat melengkapi 

dan mengembangkan penelitian ini agar dapat membantu guna memajukan 

pendidikan nasional.  Kesalahan dan kekurangan itu adalah sipat manusia 

karena kesempurnaan yang hakiki adalah milik Allah SWT, manusia hanya 

berusaha untuk berbuat lebih baik, namun penulis hanya mampu seperti 

adanya pada karya tulis ini.      


