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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 

antara kualitas PLPG terhadap kreativitas mengajar guru ekonomi SMA 

Negeri di Jakarta Timur. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kualitas 

PLPG yang diikuti oleh guru maka kreativitas mengajar guru semakin 

tinggi. 

Hasil perhitungan Uji Liliefors dapat disimpulkan bahwa galat 

taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. Sedangkan hasil pengujian 

hipotesis melalui tabel ANAVA dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk 

pengaruh kualitas PLPG terhadap kreativitas mengajar guru adalah linier 

dan berarti. Perhitungan korelasi product moment dapat diketahui adanya 

korelasi yang positif antara kualitas PLPG terhadap kreativitas mengajar. 

Kreativitas mengajar guru ekonomi SMA Negeri di Jakarta Timur 

sebagian besar ditentukan oleh kualitas PLPG, selain itu kreativitas 

mengajar juga dipengaruhi banyak faktor antara lain . 
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B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, bahwa terdapat 

pengaruh positif antara kualitas PLPG terhadap kreativitas mengajar guru 

ekonomi SMA Negeri di Jakarta Timur. Hal ini dibuktikan bahwa kualitas 

PLPG merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kreativitas 

mengajar guru. Implikasi dari penelitian ini adalah: 

1. Kreativitas mengajar guru dipengaruhi secara positif oleh kualitas 

PLPG. Hal ini akan berdampak kepada peningkatan  keterampilan guru 

dalam kreativitas mengajarnya. 

2. Rata-rata kualitas PLPG yang selama ini telah dicapai atau dilakukan 

oleh universitas-universitas penyelenggara PLPG baik, maka hal ini 

harus terus ditingkatkan agar tercipta peningkatan kompetensi bagi 

para peserta (guru) yang mengikutinya. 

3. Kualitas PLPG merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan 

tinggi rendahnya kreativitas mengajar guru, maka kualitas PLPG harus 

tetap ditingkatkan agar guru dapat mengembangkan potensi yang 

dimiliki sehingga meningkatkan kemampuannya di dalam mengajar. 

4.  Pengaruh yang positif antara kualitas PLPG terhadap kreativitas 

mengajar guru dapat meningkatkan pembelajaran secara efektif dan 

mengembangkan potensi siswa. 
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C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang dikemukakan diatas, 

saran-saran yang kiranya dapat diberikan oleh peneliti adalah; 

1. LPTK penyelenggara PLPG hendaknya harus terus meningkatkan 

kualitasnya dalam hal pemberian informasi secara jelas kepada peserta 

mengenai pelaksanaan dan proses PLPG serta menyediakan bahan ajar 

berupa modul diklat yang memadai agar peserta dapat dengan mudah 

mengikuti proses PLPG sehingga tujuan dari adanya PLPG dapat 

tercapai dengan baik. 

2. Petugas PLPG hendaknya dapat meningkatkan sikap empati agar 

terjalin komunikasi dan interaksi yang baik selama PLPG serta dapat 

mengatasi masalah peserta yang mengalami kesulitan dalam mengikuti 

proses PLPG. 

3. Dalam meningkatkan kreativitas mengajar, guru hendaknya lebih 

meningkatkan kemampuannya dalam  menyusun dan mengembangkan 

bahan ajar dengan menambah referensi bahan ajar dan 

mengintegrasikan materi ajar dengan kehidupan sehari-hari.  

4. Selain itu dalam meningkatkan kreativitas mengajar, guru juga 

hendaknya dapat mengelola waktu pembelajaran secara efektif dan 

efisien agar siswa dapat memahami seluruh materi pelajaran dengan 

baik.  

 

 


