
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

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

penelitian.

5.1 Kesimpulan

Persyaratan analisis data telah terpenuhi, dengan demikian kesimpulan yang 

dihasilkan dari analisis data dapat digeneralisasikan pada populasi penelitian. 

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 pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru 

dengan kadar kekuatan pengaruh yang positif. Mengandung arti bahwa 

semakin baik persepsi seorang guru mengenai kepemimpinan kepala 

sekolah, maka semakin baik pula kinerjanya.

5.1.2 Terdapat pengaruh penjaminan mutu terhadap kinerja guru dengan kadar 

kekuatan pengaruh yang positif. Mengandung arti bahwa semakin baik 

persepsi seorang guru mengenai penjaminan mutu, maka semakin baik 

pula kinerjanya.
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5.1.3 Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan penjaminan mutu

secara bersama-sama terhadap kinerja guru dengan kadar kekuatan 

pengaruh yang positif. Mengandung arti bahwa semakin baik persepsi 

seorang guru mengenai kepemimpinan kepala sekolah dan penjaminan 

mutu, maka semakin baik pula kinerjanya. Hasil dalam penelitian ini 

membuktikan bahwa variabel penjaminan mutu lebih berpengaruh secara 

positif dibandingkan variabel kepemimpinan kepala sekolah, terhadap 

variabel kinerja guru.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian berupaya memaksimalkan kinerja guru perlu memperhatikan 

kedua variabel yang mempengaruhinya tersebut, yaitu: kepemimpinan kepala 

sekolah dan penjaminan mutu. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk 

meningkatkan kinerja guru dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemimpinan 

kepala sekolah dan penjaminan mutu.   

5.2.1 Upaya Meningkatkan Kepemimpinan Kepala Sekolah

Persepsi guru atas kepemimpinan kepala sekolah adalah pandangan guru terhadap 

pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah di sekolahnya. Berdasarkan hasil 

penelitian ini persepsi guru atas kepemimpinan kepala sekolah memberikan 

sumbangan yang positif terhadap peningkatan kinerja guru di samping faktor yang 

lainnya. Sehingga persepsi guru atas kepemimpinan kepala sekolah harus menjadi 

bagian yang terintegratif dari kinerja guru.
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Berdasarkan hal tersebut di atas, kepala sekolah dituntut untuk senantiasa 

melakukan berbagai peningkatan kompetensi yang dimilikinya. Kepala sekolah 

harus selalu dinamis dan kreatif dalam memimpin sekolah, agar guru memiliki 

persepsi yang baik tentang pelaksanaan kepemimpinannya.

Agar membangun persepsi guru mengenai kepemimpinan kepala sekolah, kepala 

sekolah perlu berpikir secara antisipatif dan proaktif. Artinya, kepala sekolah 

harus melakukan pembaharuan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya secara 

terus menerus, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik terutama tugas 

sebagai manajer pendidikan, pemimpin pendidikan, supervisor pendidikan dan 

administrator pendidikan. Sehingga persepsi guru atas kepemimpinan kepala 

sekolah menjadi bagain yang terintegratif dari kinerja guru.

5.2.2 Upaya Meningkatkan Penjaminan Mutu

Para guru dan sekolah adalah pihak-pihak yang memberikan kontribusi terbesar 

terhadap hasil mutu pendidikan peserta didik. Untuk alasan di atas, cakupan 

sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan perlu diarahkan pada 

penjaminan dan meningkatkan mutu untuk guru, kepala sekolah, sekolah dan 

tenaga inti lainnya di sekolah serta sistem yang mendukung pekerjaan mereka. 

Definisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah 

dirumuskan sebagai serangkaian proses dan sistem yang terkait untuk 

mengumpulkan, menganalisa dan melaporkan data mengenai kinerja dan mutu 

tenaga pendidik dan kependidikan, program dan lembaga.
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Proses penjaminan mutu mengidentifikasi aspek pencapaian dan prioritas 

peningkatan, menyediakan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan 

keputusan serta membantu membangun budaya peningkatan berkelanjutan. 

Pencapaian mutu pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah dikaji 

berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan BSNP. Penjaminan mutu akan 

berkontribusi terhadap peningkatan mutu.

Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyediakan acuan untuk mengkaji 

pencapaian pendidikan, mutu pendidikan dan bidang yang membutuhkan 

peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan dasar dan menengah di Indonesia 

beroperasi dalam suatu konteks manajemen dan pemerintahan yang 

mendelegasikan sebagian besar tanggung jawab implementasinya kepada 

provinsi, kabupaten dan sekolah. 

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian seperti diuraikan di atas, maka 

diajukan beberapa saran sebagai berikut:

5.3.1 Saran untuk Kepala Sekolah

Kepala sekolah hendaknya menjalankan kepemimpinan dengan baik

menggunakan pendekatan kekeluargaan. Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul 

salah persepsi antara guru dan kepala sekolah sehingga menimbulkan jarak antara 

kepala sekolah dengan guru. Pada akhirnya guru memiliki sikap yang positif 

terhadap kepala sekolah.
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5.3.2 Saran untuk Guru

Kepada guru agar dapat meningkatkan serta menciptakan kinerja guru yang baik. 

Kesadaran menumbuhkan kinerja guru tidak hanya dipengaruhi oleh faktor luar 

saja, tetapi yang lebih penting adalah yang berasal dari diri sendiri yakni upaya 

peningkatan prestasi kerja dan profesinya.

5.3.3 Saran untuk Stakeholder

Kepada stakeholder agar dapat ikut meningkatkan mutu pendidikan melalui kerja 

sama dalam meningkatkan mutu sekolah dan meningkatkan sumber daya manusia 

yang ada di sekolah, khususnya guru.

5.3.4 Saran untuk Peneliti Lainnya

5.3.4.1 Dengan keterbatasan pada penelitian ini, tentunya hasil penelitian ini 

tidaklah sempurna, sehingga diharapkan dapat menerima saran dan kritik 

yang membangun dari peneliti selanjutnya.

5.3.4.2 Bagi para peneliti mengenai kinerja guru selanjutnya diharapkan kiranya 

dapat dijadikan acuan untuk pengembangan teori yang ada. 


