
BABV 

SIMPULAN, IMP.LlKASI DAN SARAN 

A. Simpolan 

Berdasarkan data penelitian dan pengernbangan teori yang dikembangkan dan 

analisis statistik yang telah dikemukakan pada Bab N maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut : 

Hubungan yang signitikan antara pengetahuan rnanajemen (X,) dengan 

kinerja Kepala Sekolah Dasar (Y) di Kecamatan Hamparan Perak. Dengan demikian 

apabila pengetahuan manajemen Kepala Sekolah Dasar ditingkatkan akan 

meningkatkan kineija Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Hamparan Perak. 

Hubungan yang signitikan antara kemampuan manajerial (X2) dengan Kinelja 

Kepala Sekolah Dasar (Y) di Kecamatan Hamparan Perak. Keduannya menunjukkan 

hubungan linier, artinya semakin baik kemampuan manajerial kepala Sekolah Dasar, 

maka semakin baik pula kincrja Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Hamparan 

Perak. 

Hubungan yang signitikan antara kemampuan pengambilan keputusan (X, ) 

dengan Kinerja Kepala Sekolah Dasa~· (Y) di Kecarnatan Hamparan Perak. 

Keduannya menm1jukkan hubungan linier, artinya semakin baik kemampuan 

pengambilan ke~tusan kepala Sekolah Dasar, maka semakin baik pula kinerja 

Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Hamparan Perak. 
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Hubungan yang berarti secara bersama-sama antara pengetahuan manajemen, 

kemampuan manajerial, dan kemampuan pengambilan keputusan dengan Kinerja 

-keprua Sekohih Dasar 'di Kecamatan Harnparan Perak 'Ketiga variabel'bebas berjalan 

seiring dengan variabel terikat Y. Artinya bertambah baik pengetahuan manajemen, 

kemampuan manjerial dan kemampuan pengambilan keputusan maka bertam.bah 

tinggi pula kinerja kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Hamparan Perak. 

B. lmplikasi Basil Penelitian 

Berdasarkan simpulan penclitian di atas dapat pula diinterprestasikan bahwa : 

Untuk meningkatkan kinerja kepala Sekolah perlu menguasai pengetahuan 

manajemen. Kemampuan manajcrial Kepala Sekolah harus menguasai proses 

penyelenggaraan program pendidikan secara formal, pengambilan kebijakan, 

akuntabHitas dalam mengelola sekolah dan keberhasilan mencapai prestasi sekolah 

secara linier. 

Untuk meningkatkan pcngetahuan manajemen kepala sekolah harus banyak 

mernbaca buku-buku tentang manajemen pendidikan, memahami Undang·Undang 

Sistem Pendidikan Nasional, memahami peraturan-peraturan tentang : (a) 

pengelolaan sekolah, (b) pengelolaan administrasi, (c) pengelolaan manajemen guru 

dan (d) pengelolaan kesiswaan. 

Untuk meningkatkao kemampuan manajerial Kepala Sekolah Dasar harus 

mampu melaksanakan vi.si, nrisi sekolah, selalu aktif dalam rapat koordinasi dengan 

Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat. Koordinasi dengan kepala SD lain untuk 
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memberi atau menerima informasi tentang perkembangan pendidikan. Selalu 

berkomunikasi kepada orangtua siswa atau masyarakat dan aktif dalam kegiatan-

kernasyarakatan. 

Untuk pengambilan keputusan sebaiknya kepala sekolah tidak bertindak 

sendiri dan atas kemauan sendiri tctapi harus berpedoman pa:da peraturan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Utamakan kerjasama yang baik untuk mengambil 

Sekolah). Kepala sekolah harus banyak membaca dan beradaptasi jika ingin 

keputusan yang diambilnya berhasil dengan baik. 

Untuk meningkatan kinerja kepaia· sekolah disamping memiliki pengetahuan 

manajemen harus dapat melaksanakan EMASLIM (Depdikbud, 1989) agar tujuan 

pendidikandi sekolah dapat tercapai . 

C. Saran 

1. Kepala SD di Kccamatan Hamparan Perak harus jujur terhadap 

kekurangannya baik tentang pcngetahuan manajemcn, kemampuan manajerial 

maupun dalam mengambil keputus.an. 

2. Kepata SD di Kecamatan Hamparan Perak harus pro aktif dalam pembinaan 

dan pengembangan sckolah bai.k guru maupun siswanya. 

3. Kepala Cabang Dinas Kecamatan Hamparan Perak hendaknya selalu 

melakukan supervisi dan pembiaaan pada Kepala SD agar dapat 

meningkatkarr kinerjanya. 
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4. Kepada peneliti yang ingin meneliti tcntang kincrja Kepala Sekolah sebaiknya 

menggunakan metode penelitian kualltatif atau dengan metode yang lain yang 

rei evan. 

5. Kepada pembaca dan pemerhati pendidikan khususnya penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai salab satu sumber untuk meningkatan pengetahuan. 


