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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 

 

 

 

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

penelitian yang berjudul “Pengaruh Disiplin Kerja dan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Terhadap Kinerja Guru SMP di Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten 

Lampung Utara”. 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian dan analisis 

data penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja 

guru mengandung arti bahwa semakin tinggi disiplin kerja seorang guru, 

maka semakin baik pula kinerjanya. Begitu juga sebaliknya semakin 

rendah disiplin kerja guru maka semakin rendah kinerjanya. 

5.1.2 Terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kinerja guru mengandung arti bahwa semakin baik 

persepsi seorang guru terhadap kepemimpinan kepala sekolah, maka 

semakin baik pula kinerjanya. 

5.1.3 Terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja dan kepemimpinan 

kepala sekolah secara bersama-sama terhadap kinerja guru. Mengandung 
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arti bahwa semakin tinggi disiplin kerja seorang guru dan persepsinya 

mengenai kepemimpinan kepala sekolah, maka semakin baik pula 

kinerjanya. Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa variabel 

kepemimpinan kepala sekolah lebih berpengaruh secara positif 

dibandingkan variabel disiplin kerja, terhadap variabel kinerja guru.  

 

5.2 Implikasi 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas diketahui bahwa variabel bebas yang diteliti baik 

secara parsial dan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap variabel terikatnya. Penelitian ini telah memperkuat beberapa 

teori bahwa kinerja guru sebagai variabel dependen dipengaruhi oleh berbagai 

variasi dari variabel independen yaitu disiplin kerja dan kepemimpinan kepala 

sekolah, dalam kaitan ini hasil penelitian yang diperoleh konsisten dengan teori 

yang diajukan.  

 

Hasil penelitian berupaya memaksimalkan kinerja guru perlu memperhatikan 

ketiga variabel yang mempengaruhinya tersebut, yaitu disiplin kerja dan 

kepemimpinan kepala sekolah. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk 

meningkatkan kinerja guru dapat dilakukan dengan meningkatkan disiplin kerja 

guru dan kepemimpinan kepala sekolah.    

 

5.2.1 Implikasi yang Berkenaan dengan Disiplin Kerja 

Seseorang akan bersedia mematuhi semua peraturan serta melaksanakan tugas-

tugasnya, baik secara sukarela maupun karena terpaksa. Oleh karena itu, 

kedisiplinan diartikan jika karyawan selalu datang dan pulang tepat pada 
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waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua 

peraturan perusahaan, organisasi, dan norma-norma sosial yang berlaku. 

 

Disiplin kerja dalam meningkatkan kinerja guru perlu diperhatikan penyelarasan 

guru dengan pekerjaannya melalui seleksi, pengujian dan prosedur-prosedur 

penempatan yang efektif, mengorientasikan guru secara benar kepada pekerjaan 

dan memberikan pelatihan yang diperlukan, memberikan umpan balik yang positif 

dan konstruktif kepada para guru tentang kinerja serta mengkondisikan para guru 

agar dapat mengutarakan masalah-masalah mereka kepada manajemen melalui 

teknik-teknik seperti kebijakan pintu terbuka dan pertemuan-pertemuan antara 

kepala sekolah dengan guru. 

 

5.2.2 Implikasi yang Berkenaan dengan 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.  

 

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. 

 

Untuk membangun persepsi guru mengenai kepemimpinan kepala sekolah, kepala 

sekolah perlu berpikir secara antisipatif dan proaktif. Artinya, kepala sekolah 
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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 bagian yang terintegratif dari kinerja guru. 

 

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 menciptakan rasa disiplin kerja yang tinggi dan kesadaran 

menumbuhkan disiplin kerja 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 

Kepala sekolah hendaknya melakukan peningkatan kualitas kepemimpinan kepala 

sekolah yang dapat memberikan pengaruh terhadap bawahannya serta 

diciptakannya suasana kerja yang kondusif sehingga warga sekolah merasa 

nyaman berada di lingkungan sekolah. 
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5.3.3  Saran untuk Stakeholder 

Kepada stakeholder (guru dan staf Tata Usaha) agar dapat ikut meningkatkan 

mutu pendidikan melalui kerja sama dalam meningkatkan mutu sekolah dan 

meningkatkan sumber daya manusia yang ada di sekolah.  

 

1.3.4 Saran untuk UPT Dinas Pendidikan 

1.3.4.1 Melakukan pembenahan sistem perencanaan rekrutmen kepala sekolah dan 

pelatihan kepemimpinan kepala sekolah yang lebih baik untuk menjamin 

dihasilkannya kualitas yang baik pula. 

1.3.4.2 Analisis dan pemetaan kebutuhan sekolah dalam kebijakannya dan 

memberikan dukungan yang baik dengan memberikan perhatian baik 

moral maupun material. 

 


