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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

1. Berdasarkan data yang ditemukan menunjukkan bahwa kemampuan 

manajemen kepala sekolah di SMA Negeri se-Kota Medan termasuk dalam 

kategori tinggi/baik dengan rata-rata 88,02 

2. Temuan hasil penelitian memberi gambaran bahwa guru-guru BK di SMA 

Negeri Se-Kota Medan mempunyai motivasi kerja yang tinggi/baik yang 

ditunjukkan dengan rata-rata jawaban angket yang disebarkan 87,61.  

3. Dari hasil perhitungan menunjukkan harga koefisien antara variabel 

Kemampuan Manajemen Kepala Sekolah (X) dengan variabel Motivasi 

Kerja Guru BK (Y) sebesar 0,686 menunjukkan hubungan positif yang 

tinggi. Dari hasil perhitungan uji-t menunjukkan thitung>ttabel atau 

4,557>2,0686. Dengan demikian Ho dalam penelitian ini ditolak (H1 

diterima) yaitu ada hubungan yang signifikan antara kemampuan 

manajemen kepala sekolah dengan motivasi kerja guru BK SMA Negeri se-

Kota Medan Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

B. Saran 

1. Kepala Sekolah diharapkan meningkatan serta mempertahankan kompetensi 

kemampuan manajemennya dari kategori baik kepada kategori sangat baik. 

Hal ini tentunya di dapat dari kerja keras dan kerjasama semua pihak, dan 

tidak merasa puas dengan kemampuan yang telah ada. Dalam beberapa hal 

kepala sekolah harus melakukan evaluasi secara berkala, karena 
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kemampuan belum dikatagorikan sangat baik, dengan adanya evaluasi 

secara terus menrus serta peningkatan kemampuan individu maka akan 

diketahui apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan dengan 

demikian katagori baik menuju kategori sangat baik pasti akan diraih. Dan 

dapat melihat variabel-variabel apa sajakah yang juga turut serta dalam 

meningkatkan motivasi kerja guru BK di SMA Negeri se-Kota Medan.  

2. Kepada Guru BK di SMA Negeri se-kota Medan hendaknya tetap 

mempertahankan motivasi kerja yang tinggi. Selanjutnya Guru BK 

hendaknya mengembangkan bimbingan dan konseling terutama dalam 

kaitannya bekerja sama dengan personil sekolah khususnya kepala sekolah 

dan pihak terkait lainnya. Guru BK diharapkan agar meningkatkan 

kemandirian dalam bekerja, bertanggung jawab dalam setiap tugas dan 

pekerjaan sebagaimana mestinya dilakukan oleh guru BK yang professional, 

selain itu diharapkan agar guru BK selalu meningkatkan prestasi kerjanya 

dan menciptakan lingkungan kerja yang baik dan hangat sehingga terdapat 

motivasi kerja yang tinggi ketika hubungan kerja sesama guru BK terjalin 

dengan baik.  

3. Peneliti lain dengan melihat hasil dari penelitian ini dapat mengkaji lebih 

dalam selain dari kemampuan manajemen kepala sekolah variabel apakah 

yang dapat meningkatkan motivasi kerja guru BK. seperti variabel 

kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi. 

 

 


