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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Adapun hasil analisis dan pembahasan data penulis lakukan di Sekolah 

Dasar Swasta Batam Centre diantaranya adalah SD Alkaffah, SD Muhammadiyyah 

Plus, SD Islam Plus Al Wafah, SD Islam Nabilah dan SD Cendana. Penulis 

menyebarkan kuesioner dengan jumlah sampel 155 karyawan guru swasta di Batam 

Centre. Dapat diambil kesimpulan dari penelitian analisis pengaruh motivasi, 

kompetensi dan pelatihan terhadap kinerja guru sekolah dasar swasta di Batam 

Centre. kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini: 

1. Variabel Motivasi berpengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

Karena memiliki nilai t-statistics sebesar 4.272 dimana nilai diatas 1.96 dan p-

values lebih kecil dari 0,05 yakni 0,000. Hasil percobaan sesuai dengan 

penelitian sebelumnya Suharno et al., (2017), Masson Asim (2013), Pinnar 

gungor (2011), Nurul Atirah (2014), Aima et al,. (2017) dan Rizal et al. (2012). 

2. Variabel Kompetensi berpengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan, 

karena memiliki t-statistics sebesar 7.266 dimana nilai diatas 1,96 dan p-values 

dalam tabel menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yakni 0,000. Hasil percobaan 

sesuai dengan penelitian sebelumnya Anwar dan Waris (2015), Subari dan 

Hannes (2015),  Juffery dan Yulianti (2017), Rulysinto (2017), dan Sumawa et 

al. (2015). 

3. Variabel Motivasi berpengaruh yang signifikan terhadap Kompetensi. memiliki 

t-statistics sebesar 30 dimana nilai diatas 1,96 dan p-values dalam tabel 
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menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yakni 0,000. Hasil percobaan sesuai dengan 

penelitian sebelumnya Alnatheer et al. (2009), dan Efctathios Xafakos (2017). 

4. Variabel Pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

karena memiliki t-statistics sebesar 0.913 dimana nilai ini kurang dari 1,96 dan 

p-values dalam tabel menunjukkan lebih besar dari 0,05 yakni 0.352. Hasil 

percobaan sesuai dengan penelitian sebelumnya Danang et al., (2015) dan Edi 

et al., (2014). 

5.2 Keterbatasan 

 Penelitian ini memiliki beberapak kelemahan dikarenakan adanya 

keterbatasan pada penulis. keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki dalam 

penelitian ini: 

1. Objek penelitian ini tidak meneliti keseluruhan Sekolah Dasar Swasta 

Batam Centre, dimana penulis hanya meneliti sebagian Sekolah Dasar 

seperti SD Alkaffah, SD Muhammadiyyah Plus, SD Islam Plus Al Wafah, 

SD Islam Nabilah dan SD Cendana.  

2. Ketidaksediaan beberapa Sekolah Dasar Swasta Batam Centre dalam 

memberikan perizinan terkait penelitian, Sekolah yang tidak menerima 

untuk melakukan penelitian memiliki alasan masing-masing, diantaranya 

karena sibuk untuk mempersiapkan soal ujian akhir, mempersiapkan untuk 

penerimaan murid baru dan lain sebagainya. Dengan tidak dapat perizinan 

tidak bisa mewakili keadaan kinerja guru di Batam Centre secara 

keseluruhan. 
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3. Penyebaran kuesioner menggunakan mediator utama atau kepala sekolah 

sehingga hambatan untuk memahami responden tidak berlanjut dengan 

setiap pertanyaan yang masih perlu dijelaskan. 

5.3 Rekomendasi  

 Dikarenakan adanya keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian 

peneliti memberikan beberapa saran rekomendasi terkait hasil penelitian ini: 

1. Kepala Sekolah Dasar Alkaffah, Muhammadiyyah Plus, Islam Plus Al 

Wafah, Islam Nabilah dan SD Cendana harus dapat meningkatkan motivasi 

kinerja guru. Faktor yang dinilai penting untuk meningkatkan mutu guru 

salah satunya dengan memberikan motivasi yang baik kepada guru. Dimana 

kepala sekolah dapat meningkatkan motivasi guru dengan cara memberikan 

hadiah atau reward jenis rasa terima kasih kepada guru yang berprestasi 

dapat menjadi mata pelajaran, seperti gaji dan mata pelajaran non-materi, 

seperti sertifikat kelulusan. Penghargaan kosong dengan pilihan nama juga 

dapat diberikan kepada guru terbaik secara teratur. Dimana manfaat dengan 

memberikan motivasi kepada guru-guru yang berkompetensi bukan hanya 

dapat dirasakan oleh guru yang berkompetensi tersebut saja. Dengan 

memberikan hadia kepada guru yang bersagkutan, guru lain juga akan 

termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya agar mendapatkan hadiah pula. 

Untuk itu pentingknya kepala sekolah meningkatkn motivasi setiap guru 

yang megajar di sekolah. 

2. Kepala Sekolah Dasar Alkaffah, Muhammadiyyah Plus, Islam Plus Al 

Wafah, Islam Nabilah dan SD Cendana harus dapat meningkatkan 

kompetensi kinerja guru. Strategi yang dapat dilakukan kepala sekolah 
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dengan memberikan  peningkatan kualitas pengetahuan dimana guru-guru 

harus memiliki keahlian pengetahuan yang lebih tinggi lagi sesuai 

perkembangan dunia pendidikan karena setiap tahunnya pendidikan selalu 

pberkembang begitupula dengan pembelajaran yang akan diberikan kepada 

siswa dan siswi juga berkembang. Oleh karena itu guru yang mengajar harus 

memiliki pengetahuan yang selalu bertambah etiap tahunnya. Selanjutnya 

pentingnya kepala sekolah memastikan bahwa guru yang mengajar 

memiliki penguasaan materi yang bagus, dimana kepala sekolah dapat 

memberikan pelatihan yang baik dengan memberikan materi pelatihan yang 

dapat meningkatkan penguasaan materi guru. Contohnya dengan 

memberikan modul setiap semester kepada setiap guru agar dapat memiliki 

penguasaan materi.  Selain itu kepala sekolah juga dapat memastikan teknik 

mengajar mengajar guru kepada siswa dan siswi, dimana dengan 

memberika teknik mengajar yang asik dan disukai oleh para siswa dan siswi 

juga dapat mempengaruhi pembelajaran yang baik sehingga siswa dan siswi 

bersemangat untuk memulai pembelajaran. 

3. Kepala Sekolah Dasar Alkaffah, Muhammadiyyah Plus, Islam Plus Al 

Wafah, Islam Nabilah dan SD Cendana harus dapat meningkatkan Motivasi 

Kompetensi guru. Usaha yang dapat dilakukan kepala sekolah seperti 

program pembinaan guru. Program pelatihan guru dilaksanakan dengan 

mengintegrasikan guru ke dalam program KKG. Melalui platform ini, guru 

diinstruksikan untuk mencari pengalaman yang berbeda mengenai strategi 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran di 
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kelas.Sehingga dapat menghasilkan guru yang memiliki keahlian sosial, 

profesional, pendagogik dan kepribadian yang lebih baik lagi. 

4. Kepala Sekolah Dasar Alkaffah, Muhammadiyyah Plus, Islam Plus Al 

Wafah, Islam Nabilah dan SD Cendana sebaiknya dapat meningkatkan 

Pelatihan Kinerja guru. Kepala sekolah dapat meningkatkan kinerja guru 

dengan memberikan pelatihan yang menarik yakni dengan pelatian yang 

berbasis elektronik (e-training) sepeerti pendidikan dan pelatihan (diklat) 

online guru melek IT (DOGMIT) dengan website www.gurumelekit.com 

(http://gurumelekit.com). Dimana pelatihan yang dilaksanakan tidak 

menganggu tugas dan fungsi guru, pelatihan yang menggunakan bahan ajar 

yakni modul dan video tutorial sesuai dengan perkembangan ilmu 

pendidikan pada saat ini,  pelatihan bisa di tempat mana saja dan pada waktu 

kapan yang diinginkan oleh guru, pelatihan dilakukan menggunakan teori 

dan praktek yang sesuai dengan kebutuhan yang ingin dipelajari oeh guru, 

pelatihan yang dapat diikuti dengan biaya lebih jauh terjangkau 

dibandingkan dating langsung ketempat pelatuihan yang biasanya guru akan 

mengeluarkan  biaya ongkos transportasi, biaya konsumsi dan biaya untuk 

mengikuti pelatihan tersebut. Pelatihan dapat diakses 24 jam tanpa batas 

waktu yang telah ditentukan sehungga pelatihan tersebut guru juga dapat 

menghemat waktu guru dimana guru dapat melakukan pelatihan dengan jam 

yang diinginkan oleh guru. Serta pelatihan yang juga memberikan sertifikat 

kepada peserta trining dimana sertifikat tersebut juga dapat berfungsi untuk 

guru. 
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