
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat korelasi yang signifikan antara manajemen sumber daya manusia

dan semangat kerja guru, hal ini diperoleh nilai sig. untuk Manajemen Sumber

Daya Manusia sebesar 0.000. Hasil ini jika dibandingkan dengan nilai

probabilitas 0.05, maka ia lebih kecil (0.000 < 0.05). Sehingga bisa

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Manajemen

Sumber Daya Manusia dengan Semangat Kerja Guru.

2. Terdapat korelasi yang signifikan antara budaya sekolah dan semangat kerja

guru di Sekolah Dasar Islam se-Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru. Hal

ini diperoleh diperoleh nilai sig. sebesar 0.000.  Hasil ini jika dibandingkan

dengan nilai probabilitas 0.05, maka ia juga masih lebih kecil dari 0.05 (0.000

> 0.05).

3. Bahwa hasil analisis regresi ganda signifikan dengan nilai F sebesar 11.066

dengan signifikansi 0.000. Nilai taraf signifikansi 0.00 tersebut adalah lebih

rendah dari pada 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber

daya manusia dan budaya organisasi secara bersama berpengaruh terhadap

semangat kerja guru di Sekolah Dasar Islam se-Kecamatan Marpoyan Kota

Pekanbaru, dengan taraf siginifikansi 0.00.
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B. Saran-saran

1. Kepada Kepala Sekolah

a. Hendaknya terus meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan

sumber daya guru di sekolah, dengan memberikan pelatihan dan

penempatan kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki guru;

b. Program-program di sekolah, mestilah memberikan dampak pada

peningkatan sumber daya guru;

c. Semangat kerja guru juga harus ditingkatkan dengan menyusun budaya

kerja yang memiliki nuansa kebersamaan dalam menunjang semangat

kerja guru.

2. Kepada Guru

a. Hendaknya terus meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan

diri sebagai guru, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan kegiatan

lain yang menunjang kompetensi guru;

b. Terus meningkatkan semangat kerja, sehingga dapat berdampak pada

kinerja guru yang baik;

3. Kepada TU

a. Terus membantu kepala sekolah dalam menciptakan iklim atau budaya

sekolah yang kondusif, misalnya selalu ramah dan menjaga hubungan

baik dengan para guru. Sehingga para guru memiliki semangat yang baik

dalam menjalankan aktivitasnya di sekolah;
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b. Memberikan reward atau bonus-bonus khusus bagi para guru dan staf,

sehingga mereka merasa betah dan semangat dalam bekerja.


