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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di MA Al-Muhajirin, Kecamatan 

Pondidaha, Kabupaten Konawe, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Stres  yang terdapat di MA Al - Muhajirin, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten 

Konawe, berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 3,44. Hal ini 

berdasarkan jawaban-jawaban responden mengenai pertanyaan - pertanyaan 

indikator stres yang diperoleh dari lapangan. 

2. Kinerja Guru di MA Al - Muhajirin, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten 

Konawe,berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 3,26. Hal ini 

berdasrkan jawaban-jawaban responden tentang pertanyaan-pertanyaan 

indikator kinerja yang diperoleh dari lapangan 

3. Berdasarkan uji terhadap data menunjukkan bahwa “Ada hubungan yang 

positif dan signifikan antara stres dengan kinerja Guru di Al-Muhajirin, 

Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe”, karena r 

hitung lebih besar dari pada r table dan hubungan stres dengan kinerja Guru 

di Al-Muhajirin, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, berada pada 

kategori kuat. Dengan demikian hipotesa awal yang menyatakan bahwa ada 

hubungan stres dengan kinerja Guru dapat diterima. Berdasarkan perhitungan 

determinan (D) maka diketahui hubungan stres dengan kinerja Guru di Al-
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Muhajirin, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, sebesar 38,44 %, dan 

61,56 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

B. Saran 

 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa stres 

memiliki hubungan positif dengan kinerja Guru di Al-Muhajirin, Kecamatan 

Pondidaha, Kabupaten Konawe, oleh karena itu perlu perhatian yang lebih 

besar dalam hal meminimalisir faktor-faktor penyebab stres dikalangan guru 

pada sekolah tersebut, apabila ada sebagian guru yang merasa terganggu 

dengan beban tugas yang diberikan, usahakan hal tersebut dikomunikasikan 

kepada guru lain agar penyelesaian beban tugas tersebut dapat dilakukan 

secara bersama-sama. Dengan adanya kebersamaan dalam bekerja, seluruh 

pekerjaan akan dapat diselesaikan secara bersama, kebijakan kompensasi, 

peraturan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan, kesesuaian penempatan 

kerja mereka, ketersediaan fasilitas kerja dan faktor lainnya yang diduga 

dapat menimbulkan stress, sehingga tidak ada lagi guru yang mengalami 

intensitas stres yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kinerjanya.  

2. Berdasarkan pengamatan tentang kinerja Guru di Al-Muhajirin, Kecamatan 

Pondidaha, Kabupaten Konawe, masih perlu peningkatan kinerja Guru 

terutama pada bidang disiplin dan kemamapuan Guru dalam penguasaan 

teknologi yang dapat membantu dalam penyelesaian tugas. 

 


