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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitiandan hasil pembahasan pengaruh kompetensi guru dan 

komitmen  terhadap kinerha guru Ekonomi SMA Negeri se-Kabupaten Sumedang 

dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil jawaba responden, kinerja guru Ekonomi SMA Negeri Se-

Kabupaten Sumedang berada pada kategori sangat tinggi. 

2. Kompetensi Guru berpengaruh positif dan siginifikan terhadap kinerja guru 

Ekonomi SMA Negeri se-Kabupaten Sumedang. Artinya semakin tinggi 

kompetensi guru maka kinerja guru Ekonomi SMA Negeri se-Kabupaten 

Sumedang akan semakin tinggi. 

3. Komitmen tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja guru Ekonomi SMA Negeri 

se-Kabupaten Sumedang. Artinya ada variabel lain yang mempengaruhi kinerja 

guru Ekonomi SMA Negeri se-Kabupaten Sumedang.  

4. Kompetensi guru dan komitmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja guru Ekonomi SMA Negeri se-Kabupaten Sumedang.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan kesimpulan yang diperoleh 

terdapat beberapa saran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :  

1. Dengan penelitian ini diharapkan seorang guru ekonomi mampu meningkatkan 

empat kompetensi yang dimiliki yaitu kompetensi , kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yang dimilikinya. Guru pun harus 

meningkatan kemampuannya dibidang teknologi dan informasi, karena sekarang 

zaman semakin canggih dan tersistem. 

2. Untuk lembaga pendidikan contohnya sekolah, harus memperhatikan guru dengan 

mempunyai kualifikasi yang bagus, terutama pada kompetensi dan komitmennya 
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agar dapat menghasilkan kinerja yang baik demi keberlangsungan sekolah dan 

peserta didiknya.  

2. Komitmen guru perlu dilakukan pembinaan secara terencana dan berkelanjutan , 

yakni  

a. Dari sisi afektif , perlu dipupuk rasa memiliki sekaolah dikalangan gurum rasa 

bangga terhadap sekolah dinana guru yang bersangkutan bertuga dan loyalitas 

terhadap sekolah  

b. Dari sisi kontinuens, perlu ditanamkan di kalangan para guru ketaatan peraturan 

dan kepedulian terhadap keteritban sekolah  

c. Dari sisi normatif, para guru perlu diyakinkan bahwa sekolah dapat memberikan 

yang terbaik untu masa depan dengan menciptakan suasana kerja secara kondusif.  

 


