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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal dibawah 

ini: 

1.   Disiplin kerja guru yang ada di SMPN 1 Konsel sudah bisa dikatakan 

tinggi sebagaimana dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dari 

pengumpulan data menggunakan angket yang diberikan kepada guru, dan hasil 

mean yang didapatkan dalam perhitungan angket yaitu 97,23% Dengan masuk 

kategori disiplin kerja tinggi Maka dari itu terletak pada interval 85 –99 dengan 

prosentase sebesar 45% dari jumlah responden. 

2.   Sedangkan kinerja yang ada di SMPN 1 Konsel yaitu kinerja gurunya tinggi 

dengan mendapatkan nilai mean (rata-rata), 99,47% Maka dari itu terletak pada 

interval 92 –106  dan masuk dalam kategori kinerja guru tinggi dengan 

prosentase sebesar 40%dari jumlah responden. 

3.   Disiplin kerja dengan peningkatan kinerja juga memiliki hubungan yang 

signifikan dari hasil analisis data yang dilakukan, yaitu dengan cara uji koefisien 

korelasi produk momen yang dilakukan mendapatkan nilai Pearson Correlation 

sebesar 0,903 yaitu memiliki hubungan yang sangat kuat, uji koefisien 

determinasi Dimana nilai kontribusinya variabel x ke variabel y cukup besar 

yaitu sebesar 81.54 jadi variabel disiplin kerja memiliki kontribusi terhadap 

peningkatan kinerja guru, Dan uji signifikan atau uji t variabel X dengan variabel 
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Y memiliki hubungan bahwa Variabel X (disiplin kerja) dan variabel Y 

(peningkatan kinerja guru) t hitungnya sebesar 13.28, dengan demikian t hitung > 

t tabel  2. 021 (13.28>2.021) yang secara statistik, variabel X memiliki hubungan 

yang signifikan dengan variabel Y. 

B. Saran 

Bedasrkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat 

memberikan masukan atau saran kepada 

1. Bagi SMPN 1 Konsel 

a. Senantiasa mengembangkan sarana dan prasarana sekolah agar segala 

proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar. 

b. Senantiasa meningkatkan kualitas SDM (tenaga pendidik dan 

kependidikan) agar menghasilkan siswa-siswi yang berdaya saing. 

2. Bagi guru-guru di SMPN 1 konsel  

a. Guru senantiasa selalu menjaga disiplin kerjanya dan meningkatkan lagi 

disiplin kerja agar memberikan hasil yang baik untuk pencapaian tujuan 

sekolah. 

b. Sebagian guru harus meningkatkan lagi disiplin kerjanya, karena hal itu 

akan berhubungan dengan peningkatan kinerja. 

c. Dan Guru senantiasa meningkatkan diri dalam hal ini kinerja yang 

dimiliki guru harus semakin meningkat agar dapat menciptakan autput-

autput yang berkualitas. 

 


