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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

A. KESIMPULAN 

       Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh lingkungan kerja dan sikap 

pada profesi guru terhadap kinerja guru ekonomi maka kesimpulan yang dapat 

diambil peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja 

guru ekonomi pada SMA Swasta di Kota Jakarta Timur. Artinya semakin 

baik lingkungan kerja yang dirasakan oleh guru ekonomi maka akan semakin 

tinggi kinerja guru ekonomi yang diperoleh. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan sikap pada profesi guru terhadap 

kinerja guru ekonomi pada SMA Swasta di Kota Jakarta Timur. Artinya 

semakin positif sikap pada profesi guru maka akan semakin tinggi kinerja 

guru ekonomi yang diperoleh. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja dan sikap pada 

profesi guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru ekonomi pada SMA 

Swasta di Kota Jakarta Timur. Artinya semakin baik lingkungan kerja yang 

dirasakan oleh guru ekonomi dan semakin positif sikap pada profesi guru 

maka semakin tinggi kinerja guru ekonomi yang diperoleh.  
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B. IMPLIKASI 

       Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa terdapat pengaruh 

lingkungan kerja dan sikap pada profesi guru terhadap kinerja guru ekonomi pada 

SMA Swasta di Kota Jakarta Timur. Hal ini menunjukan bahwa lingkungan kerja 

dan sikap pada profesi guru mempunyai pengaruh terhadap meningkat dan 

menurunnya kinerja guru ekonomi pada SMA Swasta di Kota Jakarta Timur. 

       Disetiap sekolah menengah atas baik swasta maupun negeri pasti 

menginginkan sosok tenaga pendidik yang memiliki kinerja tinggi yang bertujuan 

agar tenaga pendidik dapat bekerja secara profesional dan optimal dalam 

menjalankan tugasnya sebagai guru serta pada akhirnya mencapai tujuan yang 

telah direncanakan. Untuk meningkatkan kinerja guru ekonomi, guru ekonomi 

harus mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik terutama dalam 

menguasai metode pembelajaran di kelas, menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif dan memadai seperti sekolah harus memenuhi fasilitas kerja terutama 

dalam hal sarana dan prasarana baik dalam pembelajaran dan kegiatan yang 

menunjang tugas guru ekonomi yang akan berpengaruh pada kinerja guru 

ekonomi. Adanya sikap yang positif pada profesi guru jugaberperan dalam 

peningkatan kinerja guru ekonomi, terutama dalam hal penghasilan yang 

diperoleh sebagai guru, apabila guru yakin dengan penghasilan yang ia peroleh 

atas pekerjaannya sebagai guru maka guru akan merasa menerima dan senang 

dengan pekerjaannya sebagai guru dan tidak akan menimbulkan sikap negatif 

terhadap profesi guru yang berkaitan dengan penghasilan dan akan berpengaruh 

pada kinerja guru ekonomi. 
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       Implikasi dari penelitian ini adalah lingkungan kerja yang kondusif dan 

memadai serta adanya peningkatan sikap positif pada profesi guru akan mampu 

berdampak pada kinerja guru ekonomi yang optimal dan juga akan berdampak 

pula pada keberhasilan siswa-siswi dalam belajar. 

 

C. SARAN 

       Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan serta kesimpulan yang sudah 

dikemukakan sebelumnya maka saran yang diberikan adalah: 

1. Guru ekonomi diharapkan untuk lebih mengoptimalkan kegiatan belajar 

mengajar di kelas salah satunya dengan menggunakan metode pembelajaran 

yang beragam dan guru ekonomi juga diharapkan mampu untuk menguasai 

metode pembelajaran dan kreatif dalam penyajian materi didalam kelas serta 

tidak hanya fokus pada materi pembelajaran tetapi juga harus memerhatikan 

siswa-siswinya di kelas. 

2. Pemerintah diharapkan perlu memperhatikan kondisi SMA Swasta dengan 

memberikan perhatian yang sama seperti yang diberikan pada SMA Negeri 

pada umumnya yaitu bantuan dalam fasilitas kerja berupa sarana dan 

prasarana terutama buku pelajaran untuk perpustakaan sekolah, dan peralatan 

ruang kerja guru sehingga menunjang pelaksanaan tugas guru ekonomi 

terutama pada SMA Swasta di Kota Jakarta Timur dalam bekerja. 

3. Pihak sekolah atau pemerintah perlu memberikan sistem remunerasi berupa 

tambahan gaji, atau tunjangan yang diberikan atas kontribusi bekerja sebagai 

profesi guru, karena profesi guru merupakan profesi yang dijamin dalam 

Undang-Undang agar guru dapat melaksanakan tugasnya secara profesional 
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dan bermartabat sehingga guru akan merasa sejahtera dan yakin dalam 

menjalani sebagai profesi guru. 

4. Kinerja guru ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan 

sikap pada profesi guru saja, namun faktor lain seperti motivasi kerja guru, 

disiplin kerja, kepuasan kerja untuk diteliti lebih mendalam untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut dalam menunjang pencapaian 

kinerja guru ekonomi. 


