
 

 

 

 

 

 

BAB V                                                                                      

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

5.1.1 Pemahaman guru-guru tentang PKB hanya sebatas pengembangan diri 

berupa pelatihan-pelatihan workshop, pembuatan karya ilmiah (PTK) 

merupakan bagian dari PKB. 

5.1.2 Peran kepemimpinan kepala sekolah sebagai motivator selalu 

mengikutsertakan  guru dalam kegiatan pelatihan, mengadakan monitoring 

dan supervisi, melakukan workshop PTK, menjalin hubungan yang baik 

dengan semua guru, mendorong guru menggunakan sarana dan prasarana 

pembelajaran, mendatangkan staf ahli dan tutor sebaya, memberikan 

penghargaan (reward) dan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan 

menyenangkan.  

5.1.3 Peran kepemimpinan kepala sekolah sebagai inovator sudah dilakukan 

dengan cukup baik adalah kepala sekolah memberikan 

masukan/memfasilitasi guru untuk berinovasi, menciptakan ide-ide baru 

dan kreatif, melakukan tindakan nyata, memberikan teladan kepada tenaga 

kependidikan dan mengembangkan model-model pembelajaran yang 

inovatif, disiplin, serta memiliki Rencana Kerja Sekolah (RKS).  
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5.1.4 Peran kepemimpinan sebagai inspirator bagi guru sudah dilakukan kepala 

sekolah yaitu dengan mengadakan dialog, diskusi, tanggap terhadap 

permasalahan guru, kreatif dan inovatif, memanfaatkan IT untuk 

meningkatkan semangat guru tentang PKB untuk menumbuhkan aspirasi 

guru untuk melakukan pengembangan diri yang berguna untuk kenaikan 

pangkat, menjadikan guru yang berkualitas dan professional. 

5.1.5 Permasalahan yang dihadapi di SD Negeri 4 Metro Timur dalam PKB 

adalah karena faktor usia dan banyak guru yang sudah mendekati masa 

pensiun sehingga mereka merasa sudah tidak perlu lagi untuk melakukan 

pengembangan diri untuk kenaikan pangkat dari golongan IVa ke 

golongan IVb dan tidak menguasai IT dengan baik. Dari 12 jumlah guru 

yang diteliti, baru 3 guru yang naik pangkat, yaitu sekitar 25% dari guru 

yang diteliti. 

 

5.2 Implikasi 

 

Hasil  penelitian ini memberikan kontribusi teoritik dan praktis terhadap peran 

kepala sekolah dalam PKB. Kontribusi yang dimaksudkan adalah sebagai              

berikut : 

5.2.1 Setelah para guru memahami dan dapat melaksanakan PKB, guru dapat 

naik pangkat secara berkala dan dapat dilakukan secara terus-menerus. 

5.2.2 Guru selalu mengembangkan dirinya dengan melaksanakan penelitian 

tindakan kelas, mengikuti seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, membuat 

jurnal ilmiah, karya ilmiah serta membuat bahan ajar untuk proses 

pembelajaran kepada peserta didik. 
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5.2.3 Sekolah yang diteliti dapat dijadikan contoh sekolah lain dalam 

pelaksanaan PKB. 

5.2.4 Memberikan sumbangan kerangka teoritik dan keilmuan tentang PKB. 

5.2.5 Dinas pendidikan memfasilitasi pelaksanaan PKB, sehingga tujuan 

mewujudkan guru profesional dapat terwujud dan dapat menghasilkan 

peserta didik yang berkualitas. 

    

5.3 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitin, dapat disarankan beberapa hal sebagai 

berikut : 

 

5.3.1 Kepala sekolah diharapkan mempunyai semangat untuk terus memberikan 

motivasi, inovasi dan inspirasi kepada guru dalam melaksanakan PKB. 

5.3.2 Guru harus kreatif dalam melakukan PKB dan unsur-unsurnya agar 

menjadi guru professional. 

5.3.3 Pengawas diharapkan selalu memberikan pembinaan kepada kepala 

sekolah dan guru agar selalu meningkatkan mutu pendidikan. 

5.3.4 Kepala dinas selalu melakukan sosialisasi tentang PKB. 

 


