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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis, maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan kerja non fisik  

dengan kepuasan kerja guru di SMK PGRI 3 Cimahi. Hal ini dapat dilihat dari nilai uji signifikansi 

yang lebih kecil dari nilai probabilitas yang telah ditentukan. 

Secara khusus, kesimpulan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Gambaran tingkat kondusifitaslingkungan kerja non fisik berada pada kategori baik 

berdasarkan hasil angket tentang pertanyaan pertanyaan yang diberikan terhadap guru di SMK 

PGRI 3 CIMAHI.  

2. Gambaran tingkat kepuasan kerja guru di smk pgri 3 cimahi pada kategori tinggi berdasarkan 

hasil angket tentang pertanyaan - pertanyaan yang diberikan terhadap guru di SMK PGRI 3 

CIMAHI.  

3. Lingkungan kerja non fisik berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru di SMK PGRI 3 

CIMAHI. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan  hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai pengaruh Lingkungan Kerja 

Non Fisik terhadap Kepuasan Kerja Guru di SMK PGRI 3 CIMAHI. Adapun saran yang peneliti 

berikan setelah meneliti permasalahan ini adalah sebgai berikut : 

5.2.1 Peneliti Selanjutnya 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai lingkungan kerja non fisik  serta peningkatannya.  

2. Hasil penelitian ini dapat memperluas dan memperdalam kajian yang berkaitan dengan 

lingkungan kerja non fisik baik dari segi konsep maupun teknik yang digunakan karena masih 

banyak lingkungan kerja non fisik lain yang dapat meningkatkan  kepuasan kerja guru. 

Usulnya adalah agar peneliti selanjutnya meneliti variabel lain yang dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja guru.  
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3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metodelogi penelitian dan objek 

penelitian yang berbeda agar dapat dilihat perbedaan dan persamaanaantara penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan sehingga menambah pengetahuan bagi banyak pihak. 

 

5.2.1 SMK PGRI 3 CIMAHI 

1. Menghindari kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik, seperti pengaturan jadwal 

mengajar guru di SMK PGRI 3 CIMAHI. 

2. Diharapkan kepada SMK PGRI 3 CIMAHI dapat mengembangkanlingkungan kerja non fisik 

untuk meningkatkan kepuasan kerja guru. 

3. Pihak sekolah diharapkan agar membuat agenda baru untuk meningkatkan lingkungan kerja 

non fisik baik disekolah maupun diluar sekolah. Hal ini seperti mengadakan gathering, 

outbond, arisan atau aktivitas – aktivitas lain di luar jam kerja. Sehingga dapat menciptakan 

kedekatan secara personal antara kepala sekolah dan  guru maupun antara sesama guru dan 

dapat meningkatkan kepuasan kerja guru.  

 


