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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

 

         Berdasarkan beberapa hasil temuan dalam penelitian ini, maka penulis  

dapat menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Ada hubungan yang positif dengan katagori kuat antara persepsi tentang 

tugas pokok pamong belajar dengan motivasi kerja pamong belajar 

golongan III c, dan golongan III d. 

2. Ada hubungan yang positif dengan katagori kuat antara disiplin dalam 

bekerja dengan motivasi kerja pamong belajar golongan  III c dan 

golongan III d. 

3. Adanya hubungan yang positif dengan katagori cukup kuat antara  iklim 

organisasi kerja dengan motivasi kerja pamong belajar golongan III c, 

dan golongan III d . 

4. Ada hubungan yang positif dengan katagori sangat kuat antara 

pendidikan dan latihan dalam jabatan pamong belajar dengan motivasi 

kerja pamong belajar golongan III c, dan katagori sangat rendah untuk 

golongan   III d. 

5. Terdapat hubungan yang positif dengan katagori kuat secara bersama- 

sama antara persepsi tentang tugas pokok, disiplin dalam bekerja, iklim 

organisasi kerja, pendidikan dan latihan dalam jabatan terhadap motivasi 

kerja pamong belajar golongan III c dan katagori sangat kuat untuk 
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golongan III d secara bersama- sama antara persepsi tentang tugas 

pokok, disiplin dalam bekerja, iklim organisasi kerja, pendidikan dan 

latihan dalam jabatan  terhadap motivasi kerja pamong belajar. 

B. Rekomendasi 

        Berdasarkan paparan dan kesimpulan tersebut diatas, maka dapat penulis 

ajukan saran atau rekomendasi sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan persepsi tentang tugas pokok, pamong belajar harus 

selalu mengikuti perkembangan ilmu dan pengetahuan serta meningkatkan 

wawasan khususnya bidang pendidikan nonformal dan informal, karena 

dengan meningkatkan ilmu tersebut seorang pamong belajar tidak akan 

mengalami suatu kesulitan dan memperkecil kekeliruan atas kesalahan 

dalam menafsirkan dan menjabarkan serta merealisasikan tugas- tugas 

yang diberikan sebagai pamong belajar. Adapun peningkatan kompetensi 

dan pengetahuan tersebut, pamong belajar bisa dengan cara meningkatkan 

rasa gemar membaca, meningkatkan kerja sama ( team work)   baik 

diantara sesama pamong belajar , tenaga administrasi, maupun membentuk 

kelompok- kelompok diskusi diantara pamong belajar pada institusi atau 

dengan lembaga kantor yang sesuai dengan kepentingannya. 

2. Iklim organisasi kerja dalam lembaga atau institusi yang meliputi kondisi 

interaksi sesama pamong belajar, dengan staf administrasi, maupun 

dengan pimpinan perlu dijaga keutuhannya. Hal ini bisa dilakukan dengan 

membiasakan sifat saling memberi dan saling menerima(mutual 

understanding) informasi dari hasil mengikuti pendidikan dan pelatihan, 
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tidak banyak menyimpan hal- hal yang dirahasiahkan ( kecuali masalah- 

masalah penting yang hanya  boleh diketahui oleh orang –orang tertentu ), 

dan juga adanya sifat keterbukaan yang betul- betul transparan terutama 

yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas sebagai pamong belajar, 

dengan cara menyediakan berbagai fasilitas pendidikan yang bisa 

dimanfaatkan oleh masyarakat dengan catatan  tetap saling 

menguntungkan. 

3. Pamong belajar  di Sanggar Kegiatan Belajar Propinsi Jawa Barat masih 

banyak yang latar pendidikannya  S1 ( sarjana ). Bagi yang 

memungkinkan perlu ditingkatkan pendidikannya melaui bantuan 

pendidikan dengan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi atau 

universitas dengan cara diberikan kesempatan untuk kuliah langsung atau 

melalui Universitas Pendidikan yang mana jurusannya linier dengan 

catatan tidak meninggalkan tugas pokoknya sebagai pamong belajar. 

Selain itu, dapat juga diberikan prioritas untuk mengikuti pelatihan- 

pelatihan atau workshop/ seminar yang ada relevansinya dengan 

pendidikan nonformal dan informal serta keterampilan yang sesuai dan 

mendukung dengan tugas , pokok dan fungsi (tupoksi) nya sebagai 

pamong belajar. 
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4. Untuk peningkatan dan pembinaan kinerja terhadap pamong belajar, 

secara berkala pimpinan atau kepala Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB) 

harus selalu mengadakan pemeriksaan dan atau pamantauan terhadap 

pamong belajar yaitu dengan cara sebagai berikut : (a) pamong belajar 

diminta untuk menyampaikan laporan kegiatannya kepada pimpinan baik 

secara lisan maupun secara tertulis; ( b) secara lisan, pamong belajar 

diminta untuk menjelaskan prosedur kegiatan dari mulai proses 

identifikasi, memotivasi, mengolah data dasar kelompok sasaran, 

memonitoring, sampai pada evaluasi akhir program, (c) dari penjelasan 

pamong belajar tersebut, mereka dimintai untuk menunjukan bukti- bukti 

fisik / secara tertulis, baik mulai dari penyusunan perencanaan program 

kegiatan sampai dengan perencanaan tindak lanjut sebagai 

pertanggungjawaban program yang telah dilaksanakan; (d) Jika ditemukan 

laporan belum lengkap, maka sambil diarahkan pamong belajar tersebut 

diminta untuk melengkapi berkas yang kurang; (e) setelah berkas laporan 

tersebut lengkap, maka pimpinan atau kepala harus memeriksa ulang 

kembali secara keseluruhan. Dan seandainya masih ada kekurangannya 

maka dimintakan kelengkapannya kepada pamong belajar yang 

bersangkutan; (f) jika laporan tersebut sudah lengkap, maka pamong 

belajar tersebut secara langsung harus diberikan point atau skor yang dapat 

memotivasi  setiap pamong belajar untuk meningkatkan kerjanya. 

 

 


