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SlMPlJLAN, JMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang tclah dilakukan, analisis dan pengujian 

hipotesis-hipotesis yang ada da.lam penelitian ini, maka pcnulis dapal mt:ngambi! 

bcberapa simpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat hubungan berarti antara gaya kepemimpina kepala sekolah dan motivasi 

mengajar guru. flal tersebut ditunjukkan oleh nilai koct1sien korelasi (rv1) scbesar 

0,5167, sedangkan nilai koreiasi detenninasi (r2yJ) scbesar 0,2670 menunjukkan 

bahwa kontrihusi gaya kepemimpina kcpala sekolah terhadap motivasi mengajar 

z 
guru. Berarti gaya kepemimpinan kepala sekolah mampu menunjang peningkatan 

motivasi mengajar guru, schingga makin baik gaya kepemimpinan kcpala 

st:kolah maka semakin baik pula motivasi mengajar guru. Sebaliknya makin 

rendah gaya kepemimpinan kepala sckolah, maka semakin renda.h motivasi 

mengaJar guru. 

2. Terdapat hubungan hcrarti antara pcrnbcnan kompensasi dengan motivnsi 

mengaJar guru. Hal ini ditunjukkan olch nilai koefisien korelasi (rd sebesar 

0 ,5530, scdangkan nilai korelasi determinasi (?v21 ) scbcsar 0,3058 menunjukkan 

hahwa kontribusi p~mberian kompensa.si terhadap motivasi mengajar guru. 

Berani pcmbcrian kompen.sasi mampu menunjang pcningkatan motivasi 
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mengajar guru, sehingga makin baik pemberian kompensasi, maka semakin baik 

pula motivasi mengajar guru. Sebaliknya rnakin rendah pemberian kompensasi, 

maka semakin rendah motivasi mengajar guru. 

3 Tcrdapat hubungan berarti antara gaya kepemimpinan kcpala sekolah dan 

pemberian kompcnsasi secara bersama-sama dengan motivasi mcngajar guru. 

Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,519 scdangkan 

nilai korelast dctcrminasi (R2
) sebesar 0,269 menunjukkan bahwa kontribusi 

gaya kcpcmimpinan kepala sekolah dan pemberian kompcnsasi terhadap 

motivasi mcngajar guru sebesar 26,90 %. Sedang sisanya 73,10% berasal dari 

variabcl lain yang tidak termasuk dalam peneJjtian ini. 

Bcrarti gaya kepemimpinan kepala sekolah dan pcmberian kompensasi mampu 

mcningkatan motivasi rnengajar guru, sehingga makin baik gaya kepemimpinan 

kepala sckolah dan pemberian kompensasi maka scmakin baik pula motivasi Z mengajar guru. Sebaliknya makin rendah gaya kepcmimpinan kepala sekolah 

dan pemberian kompensasi, maka semakin rendah motivasi mengajar guru 

B. JmpHkasi Hasil Pcnclitian 

Implikasi dari hasil penelitian ini, adalah bahwa motivasi mengajar dikalangan 

guru SMK P AB tampak secara berarti didukung oleh gaya kepernimpinan kcpala 

sekolah dan pcm~rian kompensasi. Untuk kc depan diharapkan kepada pihak. 

pimpinan agar lebih b1_1aksana dalam mengambil keputusan atau kebija:~an-kehijakan 

yang mendukung munculnya motivasi mengajar yang berkualitas. Aninya bagaimana 
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kepala sekolah marnpu menjadi penggerak untuk menciptakan gaya kepemimpinan 

yang mendukung tcrwujudnya rnotivasi mengajar guru. Dengan demikian usaha 

pimpinan SMK PAB perlu memperhitungkan siapakah yang mampu menJadi kepala 

sekolah yang dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang mendukung tcrwujud 

motiv a<;i mengajar guru yang tinggi. 

Di samping itu, kcpala ~ekolah harus dapat mcrnberikan kompensasi yang 

layak setdah mereka melaksanakan tugas mengajamya yang pcnuh dengan motivasi 

yang tinggi tersebut. Jangan pula, bcgitu motivasi mengajar sudah baik, kepala 

sekolah tidak memberikan reward dari usaha kerja para guru. Hal ini akan berdampak 

negatip terhadap loyalitas kerja yang tinggi terscbut. Bisa saja guru mclakukan 

anomal i-anomali pendid ikan yang berdampak pada kualilas pendidikan itu sendiri. 

Olch karena itu pemberian kompensasi kepada para guru perlu mendapat perhatian 

tcrscndiri oleh pihak pirnpinan SMK PAn Deli Serdang. 

Pola rekrutmen eaton kcpala sekolah yang dilakukan oleh Pihak Yayasan 

PAR, perlu dit:valuasi dengan mcmpertimbangkan kompctcnsi sebagai kepala 

sekolah, mampu atau tidak ia mcnampilkan gaya kepemimpinan yang dapat 

mendukung tcrwujudnya motivasi mengajar guru tersebut. 

Selanjutnya dengan pemberian kompensasi perlu juga dicvaluasi, kepada 

pihak yayasan SMK PAn agar lebih mcmberikan perhatian yang khusus kepada para 

guru yang mcmiliki prestasi yang baik dalam melaksanakan tugasnya, karena guru 

yang mempunyai motivasi mengajar yang baik akan mcningkatkan kualitas 

pendidikan yang pada. akhimya juga akan memberilan keuntungan pada pihak 
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yayasan. Unluk itu pemhinaan kepada kepala sekolah dan para guru harus senantiasa 

dilakukan untuk menghindari munc.ulnya anggapan negatip terhadap menejemen 

sekolah yang dilaksanakan 

C. Saran-saran. 

Bcrdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, pengujian hipotesis, dan 

kesimpulan maka diajukan beberapa saran sebagai berikut : 

I. Bagi Pene\itian lanjutan, dapat melakukan penclitiannya terhadap variabcl

variahel yang kemungkimm mempunyai huhungan dengan motivasi mengajar 

guru yang belum diteliti olch penulis antara lain: pengctahuan manajemen, 

kompcnsasi, koordinasi , pengctahuan tentang perencanaan, lingkungan kerj a, 

gaya kcpemimpinan, pola komunikasi, latar beJakang pendidikan dan 

sebagainya. 

2 Hasil pcnelitian ini dapat sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yayasan 

PAB di Deli Serdang dalam usaha meningkatkan motivasi mengajar guru 

pcrlu menganalisis dan mcngevaluasi gaya kepemimpinan kepala sekolah 

yang diterapkan, dan pemberian kompensasi pihak yayasan kepada para !,"llru. 

Di sarnping itu juga perlu mcmberikan reward atau pt!rhargaan kepada para 

guru yang profesiona l, aga r ia lebih profesional dalam melaks{lna kan 

tugasnya. Pcrlu juga dilakuka promosi bagi guru yang mcmpunyai prestasi 

kerja yang tinggi. 
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3 Has.il pcnclllian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi kepala 

sekolah untuk mt:nerapkan gaya kepemimpinan yang kbih cenderung 

melakukan bimbingan dan arahan, menjalin persahabatan, menumbuhkan 

sikap .saling percaya dan mengharagai kepada para guru, dan yang harus 

dilaksanakan juga metode dan prosedural kerja yang organisatoris. Dcrnikian 

juga dengan pemherian kompcnsasi, agar diberikan dengan selayak-layaknya 

serta memperhatikan guru yang rncmiliki prestasi kerja yang baik. 

4. Kepada para guru harus dapat mcwujudkan motivasi mengajar yang baik 

dcngan semangat kerjasama yang baik, schingga dapat rnenarik minat pihak 

yayasan untuk memberikan perhatian yang khusus kepada pemberian 

kompcnsasi guru dan gaya kepemimpinan kepala sekolah 

menambah khasanah 

pcngcUthuan tentang gaya kcpcrnimpinan kepala sekolah, pcmberian 

kompcnsasi Jan motivasi mengajar 
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