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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan data empiris yang telah dikumpulkan serta hasil perhitungan 

statistik yang telah dilakukan di bab sebelumnya, maka penelitian ini telah 

berhasil mengetahui pengaruh antara efektivitas PLPG terhadap kinerja guru. 

Hasil penelitian ini juga memberikan kesimpulan tentang adanya pengaruh yang 

positif dan signifikan antara efektivitas PLPG terhadap kinerja guru, atau dapat 

dinyatakan bahwa semakin tinggi efektivitas PLPG diterapkan maka akan 

semakin tinggi kinerja guru.        

 

B. Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, bahwa terdapat 

pengaruh yang positif antara efektivitas PLPG dengan kinerja guru ekonomi 

SMA Negeri di Jakarta Pusat. Hal tersebut membuktikan bahwa efektivitas PLPG  

merupakan salah satu faktor yang menentukan kinerja guru.  

Implikasi dari penilitian ini adalah: 

1. Efektivitas Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PPG) 

mempengaruhi kinerja guru. 

2. Ada beberapa indikator yang mempengaruhi kinerja guru. Namun 

indikator yang dominan pada variabel kinerja guru adalah kualitas 

guru dalam bekerja dengan sub indikator penilaian hasil belajar. Hal 
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ini mengindikasikan bahwa kinerja guru dapat terwujud bila guru 

memiliki kualitas yang baik dalam bekerja.  

3. Berdasarkan hasil pengolahan data, indikator yang dominan pada 

variabel efektivitas PLPG adalah yang pertama adalah indikator 

proses belajar, dengan sub indikator memahami proses pembelajaran 

selama PLPG berlangsung, dan indikator yang kedua adalah hasil-

hasil yang dicapai berupa terlaksananya tugas-tugas PLPG dan 

mampu mengaplikasikan ilmu yang di dapat pada saat PLPG. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang dikemukakan diatas, saran-

saran yang kiranya dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1) Dalam meningkatkan kinerjanya, guru hendaknya:  

a. Mebih memperhatikan ketepatan waktu dalam bekerja, sehingga tidak 

terjadi lagi keterlambatan pada saat jam mengajar dan dapat 

menyelesaikan program pengajaran sesuai dengan kalender pendidikan 

yang telah ditetapkan. 

b. Lebih meningkatkan sikap inisiatif pada saat bekerja, dengan cara 

menggunakan berbagai media pada saat mengajar, dan memiliki 

keinginan untuk maju dan berkembang agar dapat bekerja lebih 

produktif. 
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2) Dalam meningkatkan efektivitas PLPG, guru hendaknya: 

a. Aktif dalam kegiatan PLPG dengan memberikan reaksi dan respon 

yang baik terhadap komponen pelaksana PLPG yang terdiri dari 

instruktur, materi, sarana prasarana dan sebagainya, sehingga proses 

pembelajaran dapat terserap dengan baik. 

b. Dengan telah dilaksanakannya program PLPG, diharapkan adanya 

perubahan perilaku ke arah yang lebih baik pada guru, sehingga dapat 

mengingkatkan kemampuannya dalam mengajar. 

 


