
BAllY 

KESIMPULAN, IMI'LIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B(!rdasarkan hasil pcnditian yanl~ Ielah dilakukan. dapat diamhil 

kcsimpulan scbagai bcrikut: 

1. lklim organisasi mcmberikan kontribusi yang ~angat signifikan tcrhadap 

semangat kerja gu SD Ncgcri Sc- Kccamatan Mcdan Denai serra dapat 

aijadikan sebagai prcdd\',ur. Hal ini bl!rarti bila ingin meningkatkan 

scmangat kerja guru maka hal yang rnest1 di!akukan ad;dah pcrluny·a 

mcncipiakan ikhm organisa.si yang kondusif di sckolah terse but. 

Kt!pcmimpinan Sltuasion<tl kcpala sckolah m~mbenkan kontribusi yang 

signifikan tt!rhaJap s~mungat kl..!rja guru Sl) Ncgen Si :- Kecam.:nan 

Mcdan Dcnai. t\rtinyu hila k.~pemirnpinan si!lJaSIOilal h.cpala sckolah d1 

sckolah tersebut bcrjalan efektif maka akan semakin mcnambah scmangat 

kerja guru dalam melaksunakan tugasnya di sckolah tersebut. 

3. lklim organisasi dan kcpemi mpinan situ.a.siona! kepala s~::kolah secara 

bcr~ama-samu mcmbcrikan kontribusi yang signilikan tcrhadap s~mangat 

kcrja guru. Hal ini bcrarti, bila kedua fuktor di atas sw.Juh S(!makin 

scmpurna, maka scmangat kcrJa guru akan scrnakin dapat Jitmgkatkan . 
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D~ngan dcmikian ketiga hipot-:sts pcn~IJtwn illl tdah diuJi kebem1rannya 

sccara cmpiris, 

B. Jmplik..-.si s 
Pcm:litiun 1111 ment:tnukJ.n balnva ~~.:mua vi.Htabd prcutktor yang 

dild!li, baik secara sendiri-semhn maupun sl.!cara hers~una-:><tm~t tncmbcrikan 

konlribusi yang sigmfikan terh:..~dap st:mangat kt:rJa guru. < )kh schab itLJ, agar 

guru mcmiliki semangat dalam bckerja maka semua f~.tktor yang tt:rkait 

dengan scmangat kcrja b:.Hus dipcrhatikan, terutama tklim organisa."ii dan 

Temuan penclitJan ini juga bcrimplika<;i bahwa kctika tklim organisasi 

sl!k>)lah h:rsebut kondusir yaitu lknt:.an adanya si~:1p sali Ill_'. terbuka an tar 

sesama guru, pegawai dan kepala sckolah. adanya kr.:akraban dalam bekerJa, 

saling mcngh;ugui antar sesama s~.:rta tncnH.:ntingkan kcpcnttng~m hersarna 

daripada kepentingan pribaui. Dcngan adanya sa!tng rncnghargai. saling 

terbuka dalam bekerJa dan masing.rnasing guru tcrscbut mcmiliki hubungan 

pribadi yang bagus maka dulam mclakukan pekerjaan schari-hari mcrcka akan 

mcmiliki scmangat yang tinggi, mcrcka mcrasa apabila aLia pckcrjaan yang 

dirasakan sulit dilakukan olch seorang guru mLlka :~uru yang lainnya ikut 

mcmbantu proses pcnyclcsaian pckcrpun tcrscbul. 
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Kepcmimpinan kepala sekolah tt.:rlaksana dengan kurang t!fektif, akan 

bcrakibat tcrhadar scmangat guru dalam bckcrja llntuk itu prilaku yang 

ditcrapkan oleh kepala sckolah dalam mernunpin sebuah s<:kolah harus sesuai 

dcngan pcranan seonmg pcmimrin yang baik, yaitu membcrikan mo\ivasi, 

menjalin kornunika!)i sesama guru. mcmbimbing guru sena mendelegasikan 

wewenang kepada guru l<unny~L 

Oleh karena hasil penelitian ini rnenunjukkan bahwa ildim nrganisasi 

mcmbcrikan kontribusi y<mg sangut signifikan terhauap s~mnag•lt k~.:ry. guru, 

maka diharapkan kcpala s~kolah agar membuat strateri serta langkah-langkah 

bagaimana agar h~ndaknya tcrc1ptanya suatu !ldul\ tHt>,anisas1 di s~kolah 

tcrsebut judi kondusi( agar guru Jurat ltmnotivasi dalam mclakuLm 

pckerjaannya schari-hari. 

Suran 

Bcrdasark;.J.n tc.:muan dan implikasi p~nclitian d1 atas, ma~a uisarankan 

kepada: 

1. Kcpala SD Nt!geri Se- Kecamatan Mcda.n Denai agar mcnjadikan hasil 

p~nelitian ini scb"gai bahan evaluasi da!am mcmbuat kebijakan yang 

mcngacu kepada pcnc ipta:Jn st.:mangat kerja guru, schingg<.~ kbih dapat 

76 



mcndorong ter~.:iptanyu produl\tivitas kcrja guru. Untuk nu dalarn 

pcnciptaan motivasi kl:rja gmu, k~:pala sckolah scyogyany~• nwnerapkan 

kepcmimpinan yang cfckllf Jan uapat mem:iptakan ik!im organisasi yang 

kondusif. 

2. Guru pada umumnya Jan guru SD N~..:g~.:n Si.!- K~:cumatan Mt:dan D~..:nul 

pada khususnya agar dapat memotiv'-lsi dirinya dalam bekerj~1. dengan 

jalan mcnciptakan iklim organisasi yang kondusif. 

3. Pcncliti selanjutnya agar kbih mcmpcrluas kajian tentang motivasi kcrja 

guru baik dari scgi aspek ~tang dikaji, jumlah responden mJupun wi!ayah 

z 
sumbangan yang signillkan terhndap scmangat kcrja guru yang bclum 

tt:rungkap dalam pcnclitian ini Schinggu pendilla!J bn_1utan 

mcmpcrlcngkap khasanah pcngctahuan tcntang scmangat k~:rJa guru. 
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