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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Motivasi guru Yayasan Nurul Ulum selain untuk memenuhi kebutuhan, 

mereka mempunyai tujuan lain ialah pegabdian akan profesinya, walaupun gaji 

yang diterima hanya dibawah Upah Minimum Kota (UMK) namun hal tersebut 

tidak pernah menyurutkan dalam menjalankan tugas pokok seorang guru. 

Pemenuhan kebutuhan guru berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow pada 

guru Yayasan Nurul Ulum. Dilihat dari kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, 

namun terdapat perbedaan dalam pemenuhannya dari setiap informan. Ketika 

kebutuhan dasar sudah terpenuhi maka kebutuhan tingkatan lebih tinggi akan 

muncul yaitu kebutuhan rasa aman, dimana kebutuhan ini sudah terpenuhi 

dibuktikan  dengan rasa senang, nyaman, aman, tidak adanya ketakutan dan 

tertekan seorang guru Yayasan Nurul Ulum dalam bekerja.  

Kebutuhan tingkat selanjutnya yaitu kebutuhan sosial, untuk guru Yayasan 

Nurul Ulum kebutuhan ini sudah terpenuhi, terbukti adanya hubungan kerja yang 

harmonis dan kekeluargaan. Kebutuhan tingkat selanjutnya yaitu kebutuhan akan 

penghargaan, untuk kebutuhan penghargaan internal ini secara keseluruhan guru 

Yayasan Nurul Ulum sudah terpenuhi, namun untuk penghargaan external tidak 

semua guru terpenuhi akan kebutuhan ini. Selanjutnya, kebutuhan paling tinggi 

pada hierarki kebutuhan Maslow ialah kebutuhan aktualisasi diri, tidak semua 

guru Yayasan Nurul Ulum merealisasikan secara penuh potensi pada dirinya 

(Aktualisasi Diri). 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini, peneliti  memberikan rekomendasi kepada Yayasan 

Nurul Ulum, informan dan peneliti lain. Berkaitan dengan motivasi guru 

berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow. 
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1. Pihak Yayasan Nurul ulum seharusnya memberikan gaji yang sesuai 

dengan UMK (Upah Minimum Kota) sebagai upaya balas jasa kepada 

seorang guru.  

2. Yayasan Nurul Ulum seharusnya memberikan dana pensiun kepada guru 

pendidik, bukan hanya “Tali Kasih (Bingkisan)”. Karena, dana pensiun 

bertujuan untuk menghargai dan memberikan rasa aman secara finansial  

kepada guru yang telah mengabdi sekian tahun di yayasan.  

3. Peneliti memberikan saran kepada informan yang belum terpenuhi akan 

kebutuhan aktualisasi diri. Seharusnya informan dapat merealisasikan  

kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga aktualisasi diri yang 

dilakukan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.  

4. Peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar dapat 

menggunakan variabel-variabel yang tedapat dalam penelitian ini, guna 

untuk penelitian lebih lanjut mengenai motivasi. 

  


