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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan seperti yang dijabarkan sebagai berikut : 

1. Gambaran gaji di SMK Bina Warga Bandung, yang terdiri dari 2 dimensi 

yaitu: 1) Keadilan Internal; dan 2) Keadilan Eksternal. Kedua dimensi 

tersebut berada pada kategori tinggi (efektif). Hal tersebut membuktikan 

bahwa setiap dimensi dari gaji sudah menceminkan situasi yang efektif. 

Berdasarkan dimensi yang menjadi kajian dalam penelitian ini, diketahui 

bahwa dimensi keadilan eksternal memiliki tingkat persentase tertinggi, 

sedangkan dimensi keadilan internal memiliki tingkat persentase terendah. 

2. Gambaran tingkat Komitmen Organisasi pada Guru Honorer di SMK Bina 

Warga Bandung, yang diukur oleh 3 dimensi yaitu: 1) Affective 

Commitment; 2) Normative Commitment; dan 3) Continuance 

Commitment; berada pada kategori tinggi (efektif). Hal ini membuktikan 

bahwa setiap dimensi dari komitmen organisasi sudah mencerminkan 

situasi yang efektif. Dari ketiga dimensi tersebut normative commitment 

memiliki tingkat persentasi tertinggi, sedangkan affective commitment 

berada pada tingkat persentase terendah. 

3. Gaji mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Komitmen 

Organisasi pada Guru Honorer di SMK Bina Warga Bandung yang 

ditunjukkan oleh hasil perhitungan dan analisis data bahwa Gaji memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap Komitmen Organisasi, dengan analisis 

korelasi berada pada kategori tinggi. 

5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dan melihat hasil 

penelitian tersebut, maka penulis memberikan rekomendasi mengenai gaji dengan 

komitmen organisasi pada guru honorer sebagai berikut: 
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1. Dalam penelitian ini variabel X (Gaji) memiliki hasil yang menunjukan 

kategori tinggi (efektif). Namun masih terdapat dimensi yang rendah dari 

variabel gaji yaitu dimensi keadilan internal. Hal ini menjadi perhatian 

khusus bagi pihak sekolah. Seharusnya pihak sekolah dapat lebih 

memperhatikan pemberian gaji setiap guru baik dari bobot pekerjaan, 

hingga perbandingan antara sesama guru satu prodi sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan standar hidup mereka. Dengan adanya perhatian 

yang lebih terhadap pemberian gaji guru yang layak diharapkan dapat 

memotivasi setiap guru untuk bekerja lebih giat dan profesional sehingga 

dapat membantu meningkatkan produktivitas sekolah.  

2. Variabel Y (Komitmen Organisasi) dalam penelitian ini menunjukan 

berada pada kategori yang tinggi (efektif). Dibandingkan dengan ketiga 

dimensi yang terdapat pada variabel komitmen organisasi, dimensi 

affective commitment memiliki rata-rata terendah. Artinya, hubungan 

emosional yang dimiliki oleh guru terhadap sekolah tempat ia bekerja 

masih rendah. Keterlibatan dengan kegiatan sekolah pun masih rendah, 

oleh karena itu sebagai seorang guru seharusnya mempunyai kesadaran 

untuk membantu sekolah dalam meningkatkan produktivitas sekolah, 

dengan didukung oleh Kepala Sekolah dalam menciptakan hubungan 

emosional serta menciptakan kegiatan yang membutuhkan keterlibatan 

semua guru seperti, outbond, rekreasi, dll. 

3. Bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih mendalam 

mengenai gaji dan komitmen organisasi, diharapkan dapat melakukan 

penelitian dengan sampel yang lebih luas. Selain itu peneliti selanjutnya 

dapat melakukan penelitian dengan mengubah variabel x atau variabel y 

dalam penelitian yang sesuai dengan teori, sehingga pembahasan baik 

mengenai gaji maupun komitmen organisasi akan menjadi lebih luas lagi. 

 


