
 

 

 

 BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 

Persyaratan analisis data telah dipenuhi, dengan demikian kesimpulan yang 

dihasilkan dari analisis data dapat digeneralisasikan pada populasi 

penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis 

penelitian, analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab 

terdahulu, maka kesimpulan peneliti sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara iklim organisasi 

terhadap komitmen guru SMP dan MTS Swasta di Kecamatan Bandar 

Mataram yaitu sebesar  24,5%. Variabel iklim organisasi terdapat 

kecenderungan terhadap variabel komitmen guru, artinya semakin 

tinggi persepsi guru terhadap iklim organisasi maka semakin tinggi pula 

komitmen guru. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara manajemen konflik 

terhadap komitmen guru SMP dan MTS Swasta di Kecamatan Bandar 

Mataram yaitu sebesar 16,9%. Variabel manajemen konflik terdapat 

kecenderungan terhadap variabel komitmen guru, artinya semakin 

tinggi persepsi guru terhadap manajemen konflik maka semakin tinggi 

pula komitmen guru. 
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3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara komunikasi 

interpersonal kepala sekolah terhadap komitmen guru SMP dan MTS 

Swasta di Kecamatan Bandar Mataram yaitu sebesar 16,8%. Variabel 

komunikasi interpersonal kepala sekolah  terdapat kecenderungan 

terhadap variabel komitmen guru, artinya semakin tinggi persepsi guru 

terhadap komunikasi interpersonal kepala sekolah maka semakin tinggi 

pula komitmen guru. 

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara iklim organisasi, 

manajemen konflik dan komunikasi interpersonal kepala sekolah 

terhadap komitmen guru SMP dan MTS Swasta di Kecamatan Bandar 

Mataram yaitu sebesar 36,7%. Variabel iklim organisasi, manajemen 

konflik dan komunikasi interpersonal kepala sekolah  terdapat 

kecenderungan terhadap variabel komitmen guru, artinya semakin 

tinggi persepsi guru terhadap iklim organisasi, manajemen konflik dan 

komunikasi interpersonal kepala sekolah maka semakin tinggi pula 

komitmen guru. Variabel yang memiliki kecenderungan paling kuat 

dalam peningkatan komitmen guru adalah iklim organisasi . Hal ini 

menunjukan bahwa guru akan semakin berkomitmen terhadap sekolah 

jika iklim organisasi sekolah kondusif. 

 

5.2 Implikasi 

 

Implikasi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah seluruh 

keberhasilan guru dalam melaksanakan tugasnya baik dalam proses belajar 

mengajar maupun administratif sangat dipengaruhi oleh komitmen guru. 
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Oleh sebab itu komitmen guru sebagai anggota organisasi harus dijaga dan 

dipelihara dengan baik sehingga seluruh tanggungjawab guru dapat 

terlaksana dengan semestinya.  

Selain itu implikasi hasil penelitian yang selanjutnya dapat dilihat 

dari upaya peningkatan pengelolaan iklim organisasi oleh kepala sekolah, 

kepala sekolah dapat melakukan berbagai macam strategi dan terobosan 

dalam membuat/mengkondisikan iklim organisasi yang kondusif dan 

nyaman untuk menumbuhkan komitmen yang tinggi terhadap organisasi 

sehingga guru – gurupun akan merasa nyaman berada di dalam organisasi 

tersebut. 

Kemampuan kepala sekolah dalam menyelesaikan konflik dan 

cara berkomunikasi kepala sekolah juga tidak kalah pentingnya dalam 

mempengaruhi komitmen guru. Karena penyelesaian konflik  yang baik 

akan menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan rasa ketidak adilan atas 

penyelesaian yang dilakukan. Selain itu cara komunikasi yang baik juga 

akan menimbulkan kesepahaman  dan menghindarkan kesalahpahaman 

akan maksud dari instruksi, atau teguran dari kepala sekolah, sehingga 

komitmen gurupun terjaga dan dapat ditingkatkan. 

 

5.3 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran kepada 

guru, kepala sekolah, maupun peneliti yang akan meneliti masalah ini 

selanjutnya : 
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5.3.1 Guru, (a) meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan 

tugasnya terutama dalam mengajar, (b) bersama – sama kepala 

sekolah menciptakan iklim organisasi yang kondusif demi 

terciptanya kondisi belajar mengajar yang efektif.  

5.3.2 Kepala sekolah, (a) melakukan manajemen konflik yang persuasif 

yang dapat memuaskan semua pihak  sehingga dapat meingkatkan 

loyalitas dedikasi dan komitmen guru untuk kemajuan sekolah, (b) 

berusaha meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal, 

kemampuan akademik dan ketrampilan baik melalui jalur 

pendidikan formal, pelatihan-pelatihan, karya ilmiah, dan modul 

pembelajaran. 

5.3.3 Peneliti, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan 

penelitian lanjutan yang berkaitan dengan iklim organisasi, 

manajemen konflik dan komunikasi interpersonal kepala sekolah 

dengan menambah faktor-faktor lain guna mendapatkan berbagai 

informasi dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran.     


