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BAB V  

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif 

antara self efficacy dengan komitmen guru SMK Islamiyah Ciputat. Hal ini 

berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi sebesar 0,583. Maka dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi self efficacy maka akan semakin tinggi 

pula komitmen guru. 

Komitmen guru SMK Islamiyah Ciputat ditentukan oleh self efficacy 

sebesar 33% dan sisanya sebesar 67% dipengaruhi oleh faktor lainnya, seperti 

motivasi kerja, kompensasi, kepribadian guru, dan stress kerja. 

Dari hasil pengolahan data komitmen guru terlihat bahwa indikator dari 

variabel komitmen guru yang paling tinggi  adalah indikator belajar dari 

berbagai sumber ilmu pengetahuan, yakni sebesar 34%. Sedangkan indikator 

yang presentasenya rendah adalah menjalankan kurikulum dengan 

bertanggung jawab serta memberikan kontribusi secara aktif pada profesinya, 

yakni sebesar 33%. 

Selanjutnya, dari hasil pengolahan data self efficacy, terlihat bahwa 

dimensi yang paling tinggi adalah magnitude, yakni sebesar 35%. Sedangkan 

dimensi yang presentasenya rendah adalah strenght yakni 31 %. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara self efficacy dengan komitmen guru SMK 

Islamiyah Ciputat. Hal ini membuktikan bahwa self efficacy merupakan salah 

satu faktor yang menentukan komitmen guru. 

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa sekolah harus dapat 

meningkatkan self efficacy para gurunya. Self efficacy yang dimiliki guru 

dapat meningkatkan komitmen guru. 

Dari kesimpulan di atas terlihat bahwa self efficacy yang perlu terus 

ditingkatkan adalah aspek pengawasan. Dalam hal ini guru senior haruslah 

terus bersedia membimbing para guru junior dalam pekerjaan. Sedangkan 

guru-guru baru atau muda haruslah banyak membaca buku agar pengetahuan 

bertambah dan itu akan meningkatkan self efficacy mereka. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dikemukakan di atas, 

saran - saran yang kiranya dapat diberikan oleh peneliti adalah :  

1. Perlu adanya diskusi antar guru agar guru yang lebih berpengalaman 

memberikan ilmu serta pengalaman kepada guru yang muda atau baru.  

2. Perlunya penghargaan untuk guru yang berprestasi bukan hanya berbentuk 

materiil tapi juga moril. 

3. Yang terpenting guru harus memiliki self efficacy yang tinggi pada saat 

mengajar untuk mencapai komitmen yang baik.  
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