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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komunikasi Organisasi, Kerjasama Tim, Pembagian Tugas dan Kinerja Guru

masuk dalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata Komunikasi Organisasi 4,10,

Pembagian Tugas 4,06 dan kinerja Guru 3,92. Sedangkan  Kerjasama Tim

termasuk kategori sedang dengan nilai rata-rata 3,26.

2. Komunikasi Organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan

terhadap kinerja Guru SMKN 2 Pelayaran. Hal ini berarti bahwa variabel

Komunikasi Organisasi mempunyai peranan yang penting dalam mempengaruhi

kinerja Guru SMKN 2 Pelayaran dengan nilai rata-rata Komunikasi Organisasi

4,10 termasuk kategori tinggi.

3. Kerjasama Tim mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

kinerja Guru SMKN 2 Pelayaran. Hal ini berarti bahwa variabel Kerjasama Tim

mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi kinerja Guru SMKN 2

Pelayaran dengan nilai rata-rata Kerjasama Tim 3,26 termasuk kategori sedang..

4. Pembagian Tugas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

kinerja Guru SMKN 2 Pelayaran. Hal ini berarti bahwa variabel Pembagian

Tugas mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kinerja Guru SMKN 2

Pelayaran dengan nilai rata-rata pembagian tugas 4,06 termasuk kategori tinggi.
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5. Pengujian secara bersama-sama menunjukkan bahwa Komunikasi Organisasi,

Kerjasama Tim dan Pembagian Tugas berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap kinerja Guru SMKN 2 Pelayaran.

5.2 Saran

1. Saran untuk penelitian ke depan adalah sebagai berikut :

a. Menambah variabel penelitian selain Komunikasi Organisasi, Kerjasama Tim

dan Pembagian Tugas sebagai variabel independen dan kinerja Guru sebagai

variabel dependen karena masih banyak faktor atau variabel lain yang dapat

mempengaruhi kinerja Guru yaitu faktor internal yang ada pada sebuah

sekolah/instansi.

b. Menggunakan lebih banyak sampel karena dengan semakin banyak sampel akan

memberikan hasil yang lebih akurat mengenai penelitian yang dilakukan.

c. Menggunakan metode analisis lain yang mungkin dapat memberikan hasil yang

lebih baik lagi seperti analisis jalur (AMOS), Partial Least Square dan

Structural Equation Model.

2. Saran untuk SMKN 2 Pelayaran
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a. SMKN 2 Pelayaran diharapkan dapat memperbaiki Komunikasi antar sesama

rekan kerja sehingga dapat terjalinnya silaturahmi baik didalam lingkungan

sekolah maupun diluar lingkungan sekolah.

b. SMKN 2 Pelayaran diharapkan menambah wawasan siswa dibidang ilmu

pengetahuan dikarenakan masih kurangnya wawasan masyarakat tentang ilmu

pelayaran .

c. SMKN 2 diharapkan memperbaiki Kinerja guru pada saat melaksanakan

pembagian tugas dan kerjasama tim yang berguna untuk kemajuan SMKN 2

Pelayaran.
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