
BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian teori dan data empirik dari lapangan penelitian kemudian 

dianalisis secara statistik deskriptif, dan pengujian hipotesis dengan analisis 

statistik dengan bantuan program pengolah statistik SPSS.16, maka terdapat 

pengaruh langsung yang signifikan antara keempat variabel yang diteliti. 

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang diajukan di atas dapat 

disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh langsung dan bersifat positif supervisi akademik terhadap 

kinerja guru dalam pembelajaran di SMP Negeri Sub Rayon 4 Kota Bandar 

Lampung.

2.  Terdapat pengaruh langsung dan bersifat positif komunikasi interpersonal 

terhadap kinerja guru dalam pembelajaran di SMP Negeri Sub Rayon 4 

Bandar Lampung. 

3. Terdapat pengaruh langsung dan bersifat positif motivasi kerja guru terhadap 

kinerja  guru dalam pembelajaran di SMP Negeri Sub Rayon 4 Bandar 

Lampung

4. Terdapat pengaruh langsung dan bersifat positif supervisi akademik, 

komunikasi interpersonal, dan  motivasi kerja guru secara bersama-sama 

terhadap kinerja  guru dalam pembelajaran SMP Negeri Sub Rayon 4 Bandar 

Lampung.  
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5.2. Implikasi

Hasil analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini telah membuktikan bahwa 

keempat hipotesis yang diajukan dapat diterima. Dalam hal ini supervisi akademik

pengawas sekolah, komunikasi interpersonal pengawas dengan guru, dan motivasi 

kerja guru mempengaruhi kinerja guru dalam pembelajaran. Hasil tersebut tentu 

akan berimplikasi antara lain:.

a. Lebih meningkatkan peran pengawas dalam perencanaan dan pelaksanan 

pembelajaran, yaitu membina unsur-unsur yang berkaitan dengan pembinaan 

terhadap guru dalam proses pembelajaran diantaranya yaitu menumbuhkan 

motivasi kerja pada guru, membimbing guru dalam menyusun silabus tiap 

mata pelajaran yang berlandaskan standar isi, standar kompetensi, kompetensi 

dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan, membimbing guru dalam memilih dan menggunakan metode atau 

teknik pembelajaran atau bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai 

potensi siswa, dll.

b. Lebih meningkatkan peran pengawas sekolah dalam kegiatan evaluasi proses 

pembelajaran yaitu membina guru dalam mengevaluasi proses pembelajaran 

yang telah dilaksanakan diantaranya yaitu membina guru menyusun kriteria 

atau indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran, membimbing guru 

dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran, 

membimbing guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu 

pendidikan dan pembelajaran.

c. Pengawas sekolah perlu meningkatkan komunikasi interpersonal yang dapat 

dilakukan dengan 1) pengungkapan komunikasi yang baik dengan guru, 2) 
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menunjukkan sikap yang baik dalam berkomunikasi dengan guru, 3) 

menempatkan diri pada posisi yang tepat saat berkomunikasi, 4) mengelola  

komunikasi interpersonal dengan manajemen interaksi yang baik, dan 5) 

pengawas sekolah harus meningkatkan daya dirinya dengan yang beroreintasi 

pada guru-guru melalui dukungan moril sebagai motivasi bagi guru untuk 

terus meningkatkan kinerjanya.

d. Untuk meningkatkan motivasi kerja guru, maka upaya yang dapat dilakukan 

adalah melalui pemenuhan dan penguatan beberapa aspek antara lain: 1) aspek 

keinginan guru untuk maju, 2) aspek dorongan untuk mendapat pengakuan 

pihak lain, 3) kebutuhan untuk mencapai sesuatu atau berprestasi, 4) 

Kebutuhan untuk bekerjasama dengan orang lain, dan 5) Kebutuhan untuk 

mempunyai wewenang.

5.3 Saran

Dari temuan penelitian telah membuktikan bahwa kinerja guru dalam 

pembelajaran dipengaruhi oleh supervisi akademik pengawas sekolah, komunikasi 

interpersonal pengawas sekolah dengan guru, dan motivasi kerja guru itu sendiri. 

Dari hasil tersebut penulis sarankan kepada:

5.3.1 Pihak Sekolah khususnya Kepala Sekolah

5.3.1.1 Kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru harus melalui 

supervisi akademik yang tepat, baik dari sisi perencanaan, 

program, pelaksanaan maupun penilaian secara rutin dan

berkelanjutan.
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5.3.2.1 Kepala sekolah harus rutin memberikan penghargaan kepada guru 

berprestasi, sehingga akan tumbuh motivasi kerja guru karena 

merasa dihargai dan diperhatikan dalam melaksanakan tugasnya. 

5.3.2  Pengawas Sekolah 

5.3.2.1 Lebih memperhatikan aspek komunikasi interpersonal yang baik, 

dalam menyampaikan materi, maupun program-program supervisi 

serta pemberian motivasi kerja kepada guru sehingga dapat 

diterima dengan baik.

5.3.2.2 Harus melaksanakan supervisi akademik dengan lebih intensif, 

dan berkelanjutan sehingga guru-guru merasa lebih diperhatikan.

5.3.2.3 Dalam setiap pelaksanaan supervisi, selalu menanamkan motivasi 

kerja kepada guru-guru sebagai upaya meningkatkan kinerjanya.

5.3.3 Guru 

5.3.3.1 Selalu meningkatkan motivasi kerja guru dengan berupaya selalu 

memotivasi diri dalam bekerja, karena motivasi terbesar adalah 

yang berasal dari diri sendiri tanpa usaha tersebut tidak akan 

berhasil.


