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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

dari hasil penelitian sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Konsep diri pada guru yang bekerja di SMA Antartika Sidoarjo 

berdasarkan hasil analisis data terbagi menjadi 3, yaitu tinggi, sedang dan 

rendah. Konsep diri tidak ada yang mendapat skor tinggi, sedangkan 

kategori sedang berjumlah 45 orang dengan prosentase sebesar 90% dan 

kategori rendah berjumlah 5 orang dengan prosentase sebesar 10%.  

2. Pengembangan karir pada guru yang bekerja di SMA Antartika Sidoarjo 

berdasarkan hasil analisis data terbagi menjadi 3, yaitu tinggi, sedang dan 

rendah. Pengembangan karir pada kategori tinggi berjumlah 5 orang 

dengan prosentase sebesar 10%, kategori sedang berjumlah 39 orang 

dengan prosentase 78% dan yang terakhir kategori rendah berjumlah 6 

orang dengan prosentase sebesar 12%.    

3. Berdasarkan hasil analisis korelasi antara konsep diri dengan 

pengembangan karir dengan menggunakan korelasi product moment 

diperoleh rxy sebesar 0,263 pada taraf signifikan 0,000 dengan sampel 50 

orang responden. Dikarenakan ada beberapa orang guru SMA Antartika 

Sidoarjo yang berkenan hadir atau memiliki keperluan lain sehingga tidak 

ada di tempat saat penelitian berlangsung, dari 61 orang jumlah responden 

atau subjek hanya ada 50 orang saja yang dapat diteliti. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki 

beberapa saran yang diharapkan dapat membantu dan memberi manfaat bagi 

pihak yang berkaitan. Adapun saran tersebut ditujukan kepada : 

1. SMA Antartika Sidoarjo 

SMA Antartika Sidoarjo merupakan sebuah lembaga yang 

berkecimpung di dunia pendidikan yang terakreditas A dengan guru-guru 

dan staf yang cukup banyak dan terbukti telah bekerja secara professional. 

Ditambah lagi dengan fasilitas yang memadai dan mempunyai standar 

yang tinggi, SMA Antratika Sidoarjo bisa disetarakan dengan sekolah-

sekolah negeri atau yang sedang berkembang. 

a. Guru SMA Antartika Sidoarjo 

Dengan semakin banyaknya guru-guru baru atau guru muda 

yang bercampur dengan guru-guru senior diharapkan mampu 

memberikan kontribusi yang terbaik bagi siswa dan siswi SMA 

Antartika Sidoarjo. Guru baru dapat bekerja sama dengan guru yang 

senior untuk menciptakan suatu inovasi-inovasi terbaru bagi tata cara 

mengajar yang terbaik untuk siswa dan siswi agar mereka lebih 

termotivasi dan terus berkembang dalam dunia pendidikan. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah 

wawasan yang lebih luas bagi peneliti selanjutnya, baik dalam tataran 

praktis ataupun teoritis dan diharapkan pula dapat menambah variabel 
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yang lain agar dapat mengungkap permasalahan lain pada guru bekerja di 

sekolah baik itu sekolah negeri atau swasta.  

 

 

 


