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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab V ini akan dibahas mengenai kesimpulan, implikasi dan saran dari 

penelitian yang berjudul  “Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah, Budaya 

Sekolah dan Sumber Belajar dengan Mutu Pembelajaran Guru SMK di 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan” 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian dan analisis 

data yang telah dipaparkan pada bab terdahulu, maka dapat dibuat kesimpulan 

sebagai berikut: 

 

5.1.1 Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala 

sekolah dengan mutu pembelajaran guru yang berarti bahwa semakin baik 

kepemimpinan kepala sekolah maka semakin baik pula mutu pembelajaran 

guru. 

5.1.2 Terdapat hubungan positif dan signifikan antara budaya sekolah dengan 

mutu pembelajaran guru yang berarti bahwa semakin baik budaya sekolah 

maka semakin baik pula mutu pembelajaran guru. 
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5.1.3 Terdapat hubungan positif dan signifikan antara sumber belajar dengan 

mutu pembelajaran guru yang berarti bahwa semakin baik sumber belajar 

maka semakin baik pula mutu pembelajaran guru. 

5.1.4 Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala 

sekolah, budaya sekolah dan sumber belajar dengan mutu pembelajaran 

secara bersama-sama dengan mutu pembelajaran guru  yang berarti bahwa  

mutu pembelajaran guru dapat dipengaruhi secara bersama-sama oleh 

kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah dan sumber belajar.  

Variabel yang memberikan sumbangan paling tinggi adalah budaya 

sekolah. 

 

5.2 Implikasi 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas diketahui bahwa variabel bebas yang diteliti baik 

secara berpisah maupun secara bersama-sama mempunyai hubungan yang 

signifikan terhadap variabel terikatnya hal ini mengisyaratkan bahwa untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran guru dapat dilakukan dengan meningkatkan 

kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah dan Sumber Belajar. 

 

5.2.1 Upaya Meningkatkan Kepemimpinan Kepala Sekolah 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, persepsi guru atas kepemimpinan kepala sekolah 

memberikan sumbangan yang positif terhadap peningkatan mutu pembelajaran 

guru disamping faktor yang lain. Sehingga persepsi guru atas kepemimpinan 

kepala sekolah  harus menjadi bagian yang terintegratif dari mutu pembelajaran 

guru. Kepala sekolah perlu berpikir secara antisipatif dan proaktif guna 

membangun persepsi yang positif dari guru selaku bawahannya di sekolah. 
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Artinya kepala sekolah  harus dapat melakukan pembaharuan kemampuan, ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara terus menerus guna 

meningkatkan mutu pembelajaran.   

 

Berkenaan dengan  hal ini tersebut perlu dilakukan berbagai upaya diantaranya: 1) 

memberikan pelatihan-pelatihan tentang keterampilan manajerial kepala sekolah, 

2) melakukan bimbingan melalui program kepengawasan di satuan pendidikan, 3) 

mendorong para kepala sekolah  untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi bagi pengambil kebijakan rekrutmen kepala sekolah harus sesuai 

dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.  

 

5.2.2 Upaya Meningkatkan Budaya Sekolah 

 

Budaya sekolah adalah nilai-nilai dominan yang didukung oleh sekolah atau 

falsafah yang menuntun kebijakan sekolah terhadap semua unsur dan komponen 

sekolah termasuk stakeholders pendidikan, seperti cara melaksanakan pekerjaan di 

sekolah serta asumsi atau kepercayaan dasar yang dianut oleh personil sekolah. 

Budaya sekolah merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan dan norma-norma 

yang diterima secara bersama, serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai 

perilaku alami, yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman 

yang sama diantara seluruh unsur dan personil sekolah. 

 

Selanjutnya, agar seorang guru dapat memiliki budaya sekolah yang baik, guru 

harus memiliki kemampuan untuk bekerja, tidak cukup hanya memiliki 

sikap,minat,tetapi juga motivasi dan kapasitas atau kecakapan (capacity) untuk 

bekerja. Kapasitas tersebut antara lain meliputi kemampuan, bakat,keterampilan, 

latihan, peralatan dan teknologi yang dapat digunakan.   



93 
 

 

Agar budaya sekolah dapat meningkatkan mutu pembelajaran, maka perlu adanya 

upaya yang dilakukan antara lain: menumbuhkan keinginan guru untuk 

berprestasi, memberikan kesempatan guru untuk maju dan berkarier, menjalin 

hubungan dengan atasan dan status, memberikan keamanan pekerjaan dan 

kehidupan pribadi, memberikan tempat kerja yang baik dan menyenangkan, 

memberikan gaji atau  imbalan yang layak, memberi pengakuan dan penghargaan, 

memberikan kepercayaan melakukan pekerjaan dan perlakuan adil. 

 

5.2.3 Upaya Meningkatkan Sumber Belajar 

 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu baik yang didesain maupun menurut 

sifatnya dapat dipakai atau dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran untuk 

memudahkan belajar siswa.  Sumber belajar harus memperhatikan kriteria sebagai 

berikut : (1) Ekonomis; tidak berpatok pada harga yang mahal. (2) Praktis; tidak 

memerlukan pengelolaan yang sulit, rumit dan langka. (3) Mudah; dekat dan 

tersedia di sekitar lingkungan kita. (4) Fleksibel; dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai tujuan instruktusional. (5) Sesuai dengan tujuan; mendukung proses dan 

tujuan belajar, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. 

 

Selanjutnya, agar dalam proses pembelajaran harus memiliki Sumber Belajar 

seperti ruang kelas, buku pelajaran, bengkel tempat praktik, perpustakaan, ruang 

kelas yang nyaman sehingga akan  mencapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan.  Agar Sumber Belajar dapat meningkatkan mutu pembelajaran, maka 

perlu adanya upaya yang dilakukan antara lain: menumbuhkan keinginan guru 

untuk berprestasi, memberikan kesempatan guru untuk berkarier, memudahkan 
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guru dalam proses pembelajaran, memberikan fasilitas pembelajaran yang baik, 

memberikan tempat kerja yang baik dan menyenangkan. 

 

 

5.3 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian seperti diuraikan di atas, maka 

diajukan beberapa saran sebagai berikut : 

 

5.3.1 Saran untuk Guru 

 

Kepada guru agar dapat menumbuhkan mutu pembelajaran yang tinggi dan 

meningkatkan serta menciptakan disiplin yang baik pula. Kesadaran 

menumbuhkan mutu pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh faktor luar saja, 

tetapi yang lebih penting adalah yang berasal dari diri sendiri (motivasi intrinsik) 

yakni upaya peningkatan kinerja dan profesinya.  

 

5.3.2 Saran untuk Kepala Sekolah 

 

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran guru, kepala sekolah hendaknya dapat 

memotivasi dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada guru untuk dapat 

bekerja sesuai dengan kemampuan yang telah mereka miliki. Kepala sekolah 

hendaknya memberikan kesempatan kepada guru untuk menyampaikan 

aspirasinya, untuk mengeluarkan pendapatnya yang dilandasi dengan rasa 

tanggung jawab untuk mencapai visi dan misi sekolah yang telah ditetapkan 

bersama. 

 

5.3.3 Saran untuk Dinas Pendidikan 
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Kepada Dinas pendidikan diharapkan untuk lebih memperhatikan program 

kepemimpinan kepala sekolah dan mutu pembelajaran guru yaitu dengan 

mengadakan pelatihan-pelatihan.  

 

5.3.4 Saran untuk Peneliti 

 

Bagi peneliti dalam proses penelitian yang berjudul Hubungan Kepemimpinan 

Kepala Sekolah, Budaya Sekolah dan Sumber Belajar dengan Mutu Pembelajaran 

Guru SMK di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.  Peneliti 

mendapatkan berbagai macam informasi yaitu: (1). Memperoleh gambaran 

tentang teori kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah, dan sumber belajar 

dengan mutu pembelajaran guru SMK di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan. (2). Menambah pengetahuan dan cara pengaplikasian  teori 

kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah, dan sumber belajar dengan mutu 

pembelajaran guru SMK di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

 


