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SIMPULAN, lMPLIKASI DAN .SARAN 

A. Simpulan. 

l:krdasarkan hasil penclitian yang tclah dilakukan, analisis dan pcngujian 

hipotcsis-hipotcsis. ya~g ada dalum pcnclitian ini, maka pcncliti mcnarik kcsimpulan 

sebagai bcrikut: 

Pcrtama tcrdapat hubungan yang signifikan' antara, pcngctahuan manaJcmcn 

guru dengan kinc~ja guru SO Negeri di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. 

fni bcrarti bahwa pengetahuan manajemen guru yang dimiliki guru mampu menunjang 

peningkatan kinerjanya, sehingga makin tinggi pengetahuan manaJCmcn guru maka 

scmakin baik kincrjanya. 

l<cdua. tcrdap~l huhungan yang signitlkan pclaksanaan surcrvisi kcrala sdolah 

dcngan kinerja guru SO Negeri di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. 

Artinya makin baik pelaksanaan supcrvisi kepala sckolah maka makin haik pula kincrja 

guru_ 

Ketiga, tcrdapat hubungan yang signifikan antara pcngetahuan man'ajemen guru 

dan pelaksanaan supervisi kepala sekolah sccara bcrsama-sama dengan kinerja guru 

SD Negeri di Kecamatan Sibolangit Kahupatcn Deli Serdang. Hal ini berarti 

pcngetahuan manajem~n guru dan pelaksanaan su'pcrvisi kcpala sckolah mampu 

rncningkatkan kinc~ja guru, schingga makin· haik pcngctahuan manajcmcn guru guru 

dan pelaksanaan supervisi kepala sekolah maka makin baik kinerja guru SD Negeri di 

Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. 
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H. lmplikasi 

Bebcrapa implikasi dapat ditarik dari hasil penelitian ini, terutama irnplikasi 

terhadap kehijakan-kehijakan yang diamhil oleh Dinas Pendidikan di Kahupaten Deli 

Scrdang, diantaranya : 

Upaya pcningkatan pcngetahuan manajcmcn guru 

' 
Upaya untuk meningkatkan pengetahuan manajemen guru bagi para guru SD 

Ncgcri di Kccamatan Sibolungit Kabupatcn Deli Serdang dapat dilakukan dcngan 

bcrbagai cara diantaranya' adalah mclalui diskusi, seminar, lokakarya, pclatihan yang 

berkaitan dcngan wawasan manajemen pembelajaran dan juga memhenkan peluang 

kcpada para guru untuk mengikuti pcndidikan \anjutan (S 1 atau S2). 

2. Upaya peningkatan pelaksanaan supcrvisi 

Banyak faktor yang menycbabkan mcningkatnya kincrja guru SD Ncgl!ri di 

Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, satu diantaranya upaya Dinas 

Pcndidikan untuk mengdektirl<.an pclaksanaan supervisi yang dilakukan kcpala 

sekolah. Artinya setiap aktivitas kepala sekolah dalam supervisinya ada report yang 

harus dilaporkan ke Dinas Pendidikan kemudian ditindaklanjuti dengan pengawasan 

untuk membuktikan secara empirik kinerja kepala sekolah dalam melaksanakan 

supervisi. Dengan demikian kepala sekolah tidak a.kan mekpaskan tanggung Jawah, 

atau melaksanakan supervisi scbatas rutinitas saja. Sehingga pelaksanaun supcrvisi 

kcpa1a sekolah 'bermakna membarikan bantuan dan pelaksanaan supervisi itu benar-

benar dirasakan manfaatnya,oleh para guru. 
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Pelaksanaan supervisi kepa\a sekolah yang cfck~if, akan mcningkatkan kine~ja 

guru SO Negeri di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang lebih baik dibanding 

dengan pelaksanaan supervisi kepala sekolah yang sebatas ritunitas saja, sehingga 

pclaksanaan supcrvisi kepala sckolah mcrupakan variahcl pcnting yang patut 

dipertimbangkan da.\am upaya meningkatkan kinerja guru SD Negcri di Kecamatan 

Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. 

Serdang 

Upaya peningkatan kinerja guru SO Ncgcri di Kecamatan Sibolangit Kabupaten 

Deli Serdang di la~ukan d~ngan memberikan reward (pcnghargaan), dan sangsi hagi 

para gu ru Di samping ito juga dilukuk;m tnonitoring tcrpadu di l,)inas Pcndidibn dan 

rihak scl.:olah di Kccamatan Sibolangit Kahuratcn Deli Scrdang. Kasuhdis yang 

membidangi teknis pendidikan dan pengm·vas sekol~h mctniliki tugas dan tanggung 

jawab mcmonitor, mcngontrol dan mengevaluasi kine~ja guru, st::suat tugns dan 

tanggungjawab yang harus dilaksanakan. 

C. Saran-saran. 

Rerdasarkan hasil dan pembahasan pcnelitian, pcngujiun hipotcsis. dan 

kc.simptslan maka diajukan bcbcrara saran :;cbagai hcrikut . 

I. Pcnditian lm~iuta n dapat mclakukan pcnclitian tocrhadap variabel-variabcl yang 

kcmungkinan merilpunyai hubungan dengan kinc~ja guru yang belum diteliti pad~. 

penelitian antara · Jain: Motivasi bcrprcstasi, lingkungan kl!rja; budaya kcrja, 
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budaya masyarakat, sarana dan prasararoa sekolah, pemberian motivasl, koon.ltnasi, 

gaya kepemimpinan, pola komunikasi, Jatar belakang pendidikan dan scbagainya. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Dinas 

Pcndidibn Kahupatcn Deli Scrdang dalam mcningkatkan kmcrjn guru mclalui 

bcrbagai kegiatan antara lain mcngadakan scminar-scmtnar, I okakarya, 

pcnataran tentang pengctahuan mana_1cmcn dan supcrvisi, mcmberikan promosi 

dan pcnghargaan berupa hiaya pcndidikan lanjutan hagi guru yang mcrnpunyai 

prcstasi ke~1a yang tinggi, membcrdayakan seoptin1al n1ungkin supervisor sdolah 

untuk mcmbcrikan bantuan, himbmgan dan pengarahan kcpada guru Jalam 

meningkatkan kine~janya. 

:; llasil pcnelitian ini dapat sehagai hahan masukan bagi kepala sd:olah untuk khih 

mcningkatkan kinerjanya supl:rvist, agar peningkatan l\!m:qa guru Japat tercapai 

secara optimal. 

4. Diharapkan hasil pcnelitian ini menambah khazanah pengetahuan tentang kincrja 

guru dengan meningkatkan pengctahuan mana.ic~cn dun pclabanaan super' t:;i. 
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