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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisa data dan pengajuan hipotesis, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh langsung disiplin kerja terhadap motivasi kerja guru di SMA 

Negeri Kabupaten Samosir. 

2. Terdapat pengaruh langsung persepsi guru tentang kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap motivasi kerja guru di SMA Negeri Kabupaten Samosir. 

3. Terdapat pengaruh langsung disiplin kerja guru terhadap komitmen afektif guru 

di SMA Negeri Kabupaten Samosir. 

4. Terdapat pengaruh langsung persepsi guru tentang kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap komitmen afektif guru di SMA Negeri Kabupaten Samosir. 

5. Terapat pengaruh langsung motivasi kerja terhadap komitmen afektif guru di 

SMA Negeri Kabupaten Samosir. 

 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi penelitian dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan 

kesimpulan penelitian. Upaya untuk meningkatkan komitmen guru perlu upaya 

meningkatkan disiplin kerja, persepsi terhadap pemimpin, dan motivasi kerja. 

Komitmen pada diri guru akan tumbuh jika adanya perlakuan khususnya bagi 

disiplin kerja yang baik, memberikan perhatian kepada guru dalam melaksanakan 

tugas mengajar di sekolah.  

Upaya untuk meningkatkan disiplin kerja guru adalah dengan meningkatkan 

sikap guru tentang kepeminpinan kepala sekolah. Salah satu upaya yang dapat 
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dilakukan oleh kepala sekolah untuk menumbuhkan sikap yang baik dari guru adalah 

dengan memperhatikan, memberikan arahan, pengawasan dan membuat kebijakan 

sesuai dengan kebutuhan guru dalam bekerja. Kepala sekolah tidak membuat 

keputusan yang hanya memperhatikan kebutuhan seorang guru atau kelompok guru 

tertentu karena hal ini akan menimbulkan  pengaruh buruk dalam kepemimpinan 

kepala sekolah.  

Baiknya kepemimpinan kepala sekolah dengan memperhatikan, mengarahkan 

serta melakukan pengawasan secara tepat dan benar, maka guru akan memberikan 

sikap yang baik terhadap kepemimpinan kepala sekolah sehingga guru akan mampu 

meningkatkan kedisiplinan bekerja. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan 

persepsi yang baik dari guru diantaranya adalah dengan menjalin komunikasi yang 

baik dengan guru, selalu memperhatikan kebutuhan guru dalam mengajar di kelas, 

melakukan pengawasan yang baik dan melakukan kerjasama dengan guru sebelum 

membuat keputusan. 

Meningkatkan disiplin kerja guru adalah dengan menciptakan motivasi kerja. 

Upaya untuk menciptakan motivasi kerja adalah dengan menciptakan lingkungan 

kerja yang saling mendukung satu sama lainnya. Oleh karena itu diperlukan peran 

guru dan kepala sekolah untuk membuat program kerja bersama yang dapat 

memberikan dukungan terhadap keharmonisan kerja sama di lingkungan sekolah. 

 

Kepala sekolah harus mampu menjalin kerjasama dengan baik dengan sesama 

guru di sekolah dengan selalu memberikan perhatian, pengarahan serta pengawasan 
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yang benar sehingga memberikan motivasi bagi guru untuk lebih meningkatkan 

kedisiplinan dalam bekerja. 

 

C. Saran 

Berdasarkan uraian dalam simpulan dan implikasi hasil penelitian maka dapat 

diberikan beberapa saran antara lain: 

Berdasarkan uraian dalam simpulan dan implikasi hasil penelitian maka dapat 

diberikan beberapa saran antara lain: 

1. Kepala sekolah lebih meningkatkan keterampilan dan kemampuan melaksanakan 

tugas  di sekolah dalam hal pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, 

pengambilan keputusan, pemberian motivasi terhadap guru, pembagian tugas dan 

penyediaan terhadap sarana dan prasarana sehingga lebih meningkatkan 

komitmen afektif guru.. 

2. Guru hendaknya berusaha untuk meningkatkan keterampilan diri dengan 

mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalistas 

kerja dalam mengajar. 

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir, hasil penelitian ini di harapkan 

dapat menjadi masukan dalam pengambil keputusan khususnya yang berkaitan 

dengan kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan motivasi, kedisiplinan  kerja 

guru, dan komitmen guru dalam bekerja. 

4. Bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian dengan melibatkan lebih banyak 

lagi variabel prediktor dan responden, sehingga aspek lain yang diduga memiliki 

hubungan dengan penelitian ini dapat dianalisis sehingga memperoleh hasil 

penelitian yang lebih sempurna. 


