
 
 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis dan analisis data, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kompetensi manajerial kepala 

sekolah dengan kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran dan mempunyai 

keeratan hubungan sangat kuat yaitu koefisen korelasi sebesar 0,719 pada taraf 

signifikan 0,05. Artinya ada kecenderungan semakin tinggi kompetensi yang 

dimilki kepala sekolah, maka semakin tinggi pula kinerja guru dalam 

pengelolaan pembelajaran. 

5.1.2 Terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi berprestasi guru 

dengan kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran, hal ini ditunjukan 

dengan dimilikinya  hubungan keeratan sangat kuat, yaitu dengan koefisien 

korelasi sebesar  0,718 pada taraf signifikan 0,05. Artinya semakin tinggi 

motivasi berprestasi  yang dimiliki guru, maka semakin tinggi pula kinerja 

yang dimiliki dalam pengelolaan pembelajaran. 

5.1.3 Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kompetensi manajerial kepala 

sekolah dengan motivasi berprestasi, dan mempunyai hubungan keeratan 
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sangat kuat, yaitu koefisien korelasi sebesar 0,916 pada taraf signifikan 0,05. 

Artinya semakin tinggi kompetensi manajerial kepala sekolah maka, semakin 

tinggi pula motivasi berprestasi yang dimiliki guru. 

5.1.4 Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi manajerial 

kepala sekolah dan motivasi berprestasi dengan kinerja guru dalam 

pengelolaan pembelajaran, memiliki keeratan hubungan sangat kuat. Kedua 

variabel secara bersama-sama menunjukan koefisien korelasi sebesar 0,734 

pada taraf signifikan 0,05. Artinya semakin tinggi kompetensi manajerial 

kepala sekolah dan motivasi berprestasi, maka semakin tinggi pula kinerja 

guru dalam pengelolaan pembelajaran. 

 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan analisis dan pembahasan terdapat beberapa hal yang kondisinya belum 

baik sehingga perlu direkomendasikan kepada Kepala Sekolah dalam upaya 

peningkatan kinerja guru di Sekolah Dasar Gugus IV Kemiling Permai Bandar 

Lampung sebagai berikut : 

1. Berkaitan dengan kompetensi manajerial kepala sekolah didapat kriteria yang baik 

namun nilainya kurang maksimal yaitu tentang cara seorang Kepala Sekolah 

memimpin sebuah sekolah. Tranparansi juga menjadi hal yang selama ini menjadi 

permasalahan. Masih banyak kepala sekolah yang kurang transparan dengan dewan 

guru mengenai program dari pemerintah dan lain-lain. Pemimpin yang baik tentu 

akan berpengaruh terhadap bawahannya.  

2. Berkaitan dengan motivasi berprestasi, maka hal yang perlu mendapatkan perhatian 

untuk peningkatan motivasi berprestasi terutama diarahkan agar prestasi-prestasi 

yang sudah diraih oleh guru harus diberikan apresiasi. Bentuk penghargaaan 
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bermacam-macam, tidak hanya sebatas materi. Semakin guru di apresiasi, maka 

beliau akan menganggap bahwa jerih payahnya dihargai, sehingga tentunya akan 

member motivasi tersendiri bagi para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut  

 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi seperti uraian di atas, maka diajukan saran 

beberapa saran sebagai berikut : 

5.3.1 Dinas Pendidikan 

Perlu adanya peningkatan profesionalisme  guru SD di Gugus IV Kemiling Permai 

Bandar Lampung, melaui usaha-usaha peningkatan kinerja guru dalam pengelolaan 

pembelajaran, seperti work shop, diklat, dan pelatihan-pelatihan lain yang relevan sebagai 

upaya peningkatan profesionalisme guru. 

5.3.2 Kepala Sekolah 

Kepala sekolah harus mempunyai kompetensi manajerial yang memadai sehingga mampu 

mengerakan dan mempengaruhi guru, untuk meningkatkan  motivasi berprestasi dan 

kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Usaha untuk meningkatkan kompetensi 

manajerial kepala sekolah diantaranya dengan meningkatkan Diklat kepemimpinan dan 

work shop antar MKKS. 

5.3.3 Guru 

Sebagai ujung tombak pendidikan, guru harus memperbaharui kinerja dalam pengelolaan 

pembelajaran dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru. Oleh karena itu perlu 

dilakukan upaya-upaya yang dapat menumbuhkan motivasi berprestasi, baik dari dalam 

sekolah maupun di luar instansi terkait. Upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru 
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diantaranya mengikuti arahan kepala sekolah dan berinovasi dalam pembelajaran serta 

mengikuti seminar-seminar pendidikan yang diadakan oleh dinas-dinas terkait guna 

pengembangan wawasan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan. 


