
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan uraian dari hasil pengujian hipotesis dan pembahasan dari 

penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.  Lingkungan kerja (X1) berpengaruh terhadap kinerja guru (Y) pada SMA 

Negeri 1 Kelumbayan Barat, yang artinya semakin baik lingkungan kerja 

yang ada akan meningkatkan kinerja guru dan sebaliknya semakin buruk 

lingkungan kerja yang ada akan menurunkan kinerja guru.  

2. Motivasi kerja (X2) berpengaruh terhadap kinerja guru (Y) pada SMA 

Negeri 1 Kelumbayan Barat, yang artinya semakin baik mptivasi kerja 

yang ada pada guru akan meningkatkan kinerja guru dan sebaliknya 

semakin buruk kmotivasi yang ada akan menurunkan kinerja guru. 

3. Lingkungan Kerja (X1) dan Motivasi Kerja (X2) berpengaruh terhadap 

Kinerja Guru (Y) pada SMA Negeri 1 Kelumbayan Barat, yang artinya 

secara bersama – sama lingkungan kerja dan motivasi kerja yang baik jika 

diterapkan akan meningkatkan kinerja guru dan sebaliknya jika lingkungan 

kerja dan motrivasi kerja yang diterapkan buruk akan menurunkan kinerja 

guru.    

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dalam usaha 

meningkatkan kinerja Guru SMA Negeri 1 Kelumbayan Barat : 

1. Dengan terdapat pengaruh dari faktor lingkungan kerja terhadap kinerja 

guru SMA Negeri 1 Kelmubayan Barat, disarankan sekolah memperbaiki 

Ruang mengajar pada SMA Negeri 1 Kelumbayan Barat memiliki 

pencahaayaan yang sangat kurang serta tetap mempertahankan Sirkulasi 

udara di SMA Negeri 1 Kelumbayan Barat membuat tenaga pengajar dapat 

bernafas dengan oksigen yang cukup. 
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2. Dengan terdapat pengaruh dari faktor motivasi kerja terhadap kinerja guru 

SMA Negeri 1 Kelumbayan Barat, disarankan motivasi kerja di tingkatkan 

antara lain: Guru memiliki prestasi yang baik, serta mempertahankan 

Bertanggung jawab sepenuhnya dalam melakukan pekerjaan. 

3. Mengingat keterbatasan penelitian yang dilakukan peneliti, disarankan 

kepada peneliti selanjutnya untuk membahas tentang Kompensasi, Budaya 

Organisasi dan Gaya Kepemimpinan. Selain itu memperluas sampel 

penelitian dan menggunakan variabel atau pun bentuk uji statistik lainnya 

sehingga didapatkan hasil yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 


