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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisi data yang dikemukakan sebelumnya, maka 

kesimpulan penelitian yang merujuk kepada pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Kompetensi secara siginifikan berpengaruh terhadap kinerja guru penjas. 

2. Motif Berprestasi secara siginifikan berpengaruh terhadap kinerja guru 

penjas. 

3. Kompetensi dan motif berprestasi secara siginifikan berpengaruh terhadap 

kinerja guru penjas . 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi Bapak dan Ibu Guru Penjas untuk lebih meningkatkan 

kompetensinya dan motif berprestasi dengan mengikuti kursus-kursus, 

seminar, pelatihan agar kompetensinya meningkat, bisa juga dengan 

belajar dari guru yang memiliki kompetensi yang lebih baik dalam 

melaksanakan tugasnya, serta melalui peningkatan kualifikasi pendidikan, 

belajar semakin mandiri dengan banyak membaca dan belajar dari teman 

sejawat. 

2. Kepada pengambil kebijakan dari pemerintah baik daerah atau  pusat dapat 

memperhatikan dan memperjuangkan kesejahteraan para guru sebagai 

tenaga pengajar, supaya dengan kesejahteraan itu guru-guru dapat lebih 

focus pada pelaksanaan tugas dan memberikan pelayanan secara maksimal 

kepada para siswa sehingga tujuan dari pendidikan tersebut tercapai. 

3. Bagi lembaga pendidikan agar selalu mendukung dan memberikan 

kesempatan seluas-luasnya bagi guru penjas untuk meneruskan pendidikan 

kejenjang yang lebih tinggi. Selalu memberikan motivasi mengajar kepada 
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guru serta terus meningkatkan kompetensi dan motivasi berprestasinya. 

Kemudian juga jangan dilupakan kesejahteraan dari guru tersebut, jangan 

sampai diabaikan. 

4. Kepada para peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan dengan 

mengkaji faktor-faktor lain sehingga menambah wawasan lebih luas. 

Penelitian ini hanya menggunakan metode deskriptif dan statistik 

inferensial yang mengandalkan pendekatan kuantitatif dan pengujian 

statistik terhadap data yang berupa angka-angka sebagai dasar untuk 

menarik kesimpulan, disarankan agar pada peneliti berikutnya perlu 

dilengkapi dengan pendekatan kualitatif untuk mempertajam kajian. 


