
 

 

67 

BABV 

f MIUK PERPUST t~·K .ti'iii'' : 
I UN~MEO ; .__ _______ , 

SIMPULAN , 11\fPLIKASJ DAN SARAN 

A. Simpulan ~ 

f Setelah menguraikan hasil penelitian di atas. dapat dikemukakan simpulan 

dari basil penelitian iru sebagai berikut: J 
1. Terdapat hubungan yang berarti dan signifikan antara latat belakang 

pendidikan dengan kemampuan mengajar guru SMP Negeri di Kecamatan 

Kisaran Barat Kabupaten Asahan dengan besar koftsien korelasi sebesar 

0,889. Xoefisien Korelasi di atas memberi makna bahwa Jatar belakang 

pendidikan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kemampuan 

mengajar guru SMP Negeri di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. 

Sem.entara itu kontribusi variabel tingkat pendidikan dengan kemampuan 

mengajar guru SMP Negeri di Kecamatan Kisaran 8arat Kabupaten Asahan 

sebesar 0, 790, besaran ini memberi makna bahwa kontnbusi variabel latar 

belakang pend.idikan memberikan kontribusi Y'dJlg tinggi terhadap 

kemarnpuan mengajar guru SMP Negeri di Kecamatau Kisaran Barat 

Kabupaten Asahan yakni 0,790 x 100 % = 79%. ~ '{ ($ 

2. Terdap.at hubungan yang berarti dan signifikan antara masa kerja dengan 

kemampuan mengajar guru SMP Negeri di Kecamatan Kisaran Barat 

Kabup.'lten Asahan dengan besar kofisien korelasi sebesar 0,907. Koefisien 

Korela.c;i di atas memberi malo.-na bahwa masa ketja memiliki hubungan yang 

sangat kuat dengan kemampuan mengajar guru SMP Negeri di Kecamatan 
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Kisaran Barat K.abupaten Asahan. Sementara itu k.ontrihusi variabel masa 

kerja dengan kemampuan mengajar guru S:MP Negeri di Kecarnatm Kisaran 

Barat Kabupaten Asahan sebesar 0,822, besaran ini memberi mak.na bahwa 

kontnbusi variabel masa keJja memberi1am kontribusi yang tinggi terhadap 

kemampuan mengajar guru SMP Negeri di Kecamatan Kisaran Barat 

Kabupaten Asahan yakni 0,822 x 100 % = 82.2% . / 

3. Terdapat hubungan yang - berarti dan signifikan antam latar belakang 

pendidikan dan masa keJja secara bersama-sama dengan kemampuan 

mengajar ~:,ruru SMP Negeri di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan 

dengan besar kofisien korelasi sebesar 0.919. Koefisien Korelasi di atas 

memberi makna bahwa latar belakang pendidikan dan masa kerja secara 

bersama-sama memiliki hubWlgan yang sangat kuat dengan kemampuan 

mengajar guru SMP Negeri di Kecamatan Kisacan Barat Kabupaten AsaharL 

Sementara itu kontribusi variabel tingkat pendidikan dan masa kerja secarn 

bersama-sama dengan kemampuan mengajar guru SMP Negeri di Kecam~tan 

Kisaran Bar-dt Kabupaten Asahan sebesar 0,845, besaran ini memberi makna 

bahwa kontribusi variabcl l atar bclakang pcndidikan dan masa kelja secam 

bersama-sama memberikan kontribusi yang tinggi terhadap kemarnpuan 

mengajar guru SMP Negeri di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan 

yakni 0,845 X 100 % = 84,5 % . 

h Terujinya tiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini secara empiris 

memberikan simpulan umurn bahwa Jatar belakang pendidikan dan masa kerja 
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memilik.i hubungan dan berkontribusi positif terhadap kemampuan mengajar 

guru. 

B. Implikasi ~ ~ 

Terujinya hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini m(':nunjukkan bahwa 

Jatar belakang pendidikan dan masa kerja memiliki hubungan yang berarti bagi 

upaya mencTptakan dan meningkatkan kemampila"ii mengajar guru. 6teh karena 

itu dua aspek ini bendaknya menjadi perhatian Kepala sekolah pada wnumnya 

dan institus.i terk.ait dalam hal ini Pemerintah daerah Kabupaten Asahan beserta 

segenap jajaran yang beikompeten dalam bidang ini yakni - Departemen 

Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Asahan untuk masa yang ak.an datang. 

l i Pemberian perhatian dari Pemerintah daerab dalam ka.itan ini secara .... 

langsung dapat dialkukan dengan upaya peningkatan pendidikan bagi guru 

melalui pemberian beasiswa pendidikan bagi guru yang memiliki prestasi dalam 

melaksanakan tugasnya kejenjang yang lebih tinggi semisal S l bagi guru non 

sa:xjana dan S2 bagi guru yang sarjana. Upaya ini akan mendorong peningkatan 

kuat itas supber daya manusia d aerah terutama bagi guru sebagai U}png tombak 

peningkatan kualitas sumberdaya man usia Kabupaten Asahan secara keseluruhan. 

Perhatiao Pemerintah daerah terhadap pendidikan ini cenderung sebagai wujud 

peningkatan prod.uktivitas dan produktivitas itu mencenninkan- pendapatan. 

Hubungan antara pendidikan dengan produktivitas tercermin dalam tingkat 

pendapatan seseorang. Berkenaan dengan itupula Esmara dalam Naw'i ( 1997) 

mengatakan bahwa pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mampu 
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mengatasi masatah kemiskinan. Kenaikan jenjang pendidikan memptmyat 

pengaruh yang cukup besar di dalam pcnurunan tingkat kemiskinan. 

Disamping itu bagi Departemen Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten 

Asahan dan unsur terkait lainnya hendaknya terus berupaya meJakukan 

pembi.naan kepada gum dalam peningkatan kemampuan mengajamya dengan 

melakukan pelatihan, pcnataran, maup•m lokakarya dimasa yang akan datang. 

Adanya pelatihan. penataran. maupun Iokakarya yang dilakukan secara 

berencana dan berkesinambungan diharapkan akan meningkatkan kernampuan 

mengajar t,~Jru dalam hal perencar~n dan pelaksanaan pem.belajaran sebagai 

bagian tugas dan tanggung jawab profesinya. Manakala hal ini dapat berlangsung 

di Kabupaten Asahan maka diyakini dan diharapkan peningkatan kualitas 

pembe!ajaran pada pada tataran mii·.To dan kualitas pendi<likan secara makro 

setahap demi setahap akan dapat diwujudkan untuk masa·masa yang akan datang. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, berikut ini akan dikemukakan 

bcberapa saran. yaitu : ~E / .... s NEe:'~-.. 

l. Meskipun kcmampuan mengajar gum SMP Negeri <li Kecamatan Kisaran 

Barat Kabupaten Asahan sudah berlangsung dengan baik.. namun menurut 

hemat-peneliti perlu terus ditingkatkan . Hal ini mengingat guru- merupakan 

memiliki peran dan fungsi staregis guna meningk.atkan mutu pembelajaran di 

sekolah. 
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2. Kepada Kepala sekolah serta Departemen Pendidikan dan Pengajaran 

K.abupaten Asahan, khususnya bidang pendidikan dasar dan menengah agar 

lebih proak:tif dan senantiasa memberikan peluang kepada guru dalam 

mengikuti pcndidikan dan peJatihan dalam bidang pengetahuan pembeJajaran 

maupun manajemen serta bidang~bidang keguruan ~ain guna miningkatk.an 

l-ualitas swnber daya manusia di lingkungan Departemen Pendidikan dan 

Penfrniaran Kabupaten ASahan. ~ ------..._ 
'"b'"J /-t::.. N~~-"-... I-.s NEe~ 

3. Pemerintahan Kabupaten Asahan, agar dapat memberikan perhatian dan 

sekaligus pembinaan yang penuh dalam rangka peningkatan efekttvitas dan 

efisiensi peJaksanaan pendidikan dan pengajaran Kabupaten Asahan. 

4. Peneliti lain, dari hasil penelitian ini terlihat bahwa masih banyak faktor lain 

yang mempengarul1i kemampuan mengajar gwu. Memperhatikan hal ini 

masih terbuka kemungkinan untuk menggunakan variabellain selain variabel 

daJam penelitian ini untuk diteliti pada masa yang akan datang. 


