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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Simpulan secara umum penelitian ini berjudul “Budaya sekolah Dan 

Motivasi guru Terhadap kinerja guru Pada SMPN Se-Kecamatan Kedung 

tahun pelajaran 2020/2021”. Peneliti setelah melakukan penelitian dan 

pembahasan dapat mengambil simpulan sebagai berikut : 

1. Budaya sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru pada SMPN Se-

kecamatan Kedung kabupaten Jepara tahun pelajaran 2020/2021, 

berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

hipotesis satu diterima, artinya bahwa budaya sekolah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja. Dapat dilihat dari 0,2% nilai t hitung yang 

lebih besar dari t tabel, serta nilai signifikansi yang lebih kecil dibandingkan 

dengan 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baiknya budaya 

sekolah yang dilakukan, maka dapat meningkatkan kinerja guru  di SMPN 

se-kecamatan Kedung kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2019/2020. 

2. Motivasi berpengaruh terhadap kinerja guru pada SMPN Se-kecamatan 

Kedung kabupaten Jepara tahun pelajaran 2020/2021, berdasarkan hasil 

analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hipotesis satu diterima, 

artinya bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 

Dapat dilihat dari 0% nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel, serta nilai 

signifikansi yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin baiknya budaya sekolah yang dilakukan, 
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maka dapat meningkatkan kinerja guru  di SMPN se-kecamatan Kedung 

kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2019/2020. 

3. Budaya sekolah dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kinerja guru pada SMPN se-kecamatan Kedung kabupaten Jepara tahun 

pelajaran 2020/2021, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, 

menunjukkan bahwa hipotesis satu diterima, artinya bahwa budaya sekolah 

dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru 

sebesar 17%. Dapat dilihat dari nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel, 

serta nilai signifikansi yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin baiknya budaya sekolah dan motivasi, maka 

dapat meningkatkan kinerja guru di SMPN se-kecamatan Kedung kabupaten 

Jepara Tahun Pelajaran 2020/2021. 

 

B. Saran 

Dari hasil hasil penelitian tersebut, maka peneliti berusaha memberikan 

beberapa saran yang mungkin dapat membantu dalam budaya sekolah dan 

motivasi terhadap kinerja guru pada SMPN se-kecamatan Kedung kabupaten 

Jepara tahun pelajaran 2020/2021. Adapun beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi guru agar meningkatkan budaya sekolah agar dapat meningkatkan 

kinerja guru. 

2. Bagi Madrasah meningkatkan budaya sekolah dan motivasi guru 

hendaknya dapat ditingkatkan lebih baik lagi agar kinerja guru dapat 

menjadi lebih baik lagi. 

 


