
• 

• 

• 

, 

BAD V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Keslmputaa. 

Berdasarican hasil analisa data dan pengujian hipoteSis , maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berilcut : 

I. Persepsi guru tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah mempunyai 

hubungan yang positif dan becarti dengan profesional guru pada SMK Negeri 

Kabupaten Deli Serdang pada taraf signifikansi 5 'Ye, dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,42. Hal ini berarti bahwa scmakin tinggi (baik) persepsi guru 

temadap gaya kepemimpinan kepala sekolah maka semakin balk profesional 

guru tersebul 

2. Sikap inovasi guru mempunyai hubungan yang positif dan berarti dengan 

profesional guru pada SMK Negeri Kabupatcn Deli Serdang, pada taraf 

signifikansi 5 %, dengan koefisien korelasi sebesar 0,65. Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi (baik) sikap inovasi guru maka scmakin tinggi (baik) 

profesional guru dalam melaksanakan tugasnya. 

3. Persepsi guru tethadap gaya kepemimpinan kepala sekolah dan sikap inovasi 

guru sccara bersarna-sama mempuoyai hubungan yang positif dan betarti 

dengan profesional guru pada SMK Negeri Kabupaten Deli Serdang pada taraf 

signifikansi 5 %. Persepsi guru teriladap gaya kepemimpinan kepala sekolah 
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dan sikap inovasi guru secara bersama-sama dapat menjelaskan sebesar 49,00 

% tentang profesional guru. Hal ini berarti bahwa persepsi guru temadap gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan sikap inovasi guru secara bersama-sama 

mempunyai hubunpn (kontribusi) yang lcbih besar dalam menjelaskan 

profesional !,'llru, dibandingkan sendiri-scndiri. 

B. l•plikasi Penelltiaa 

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dua variabel yang diduga 

berperan sebagai prediktor menunjukkan kootribusi yang signiflkan (berarti) 

temadap profesional guru. Dari kedua prediktor (variabel bebas) yang mempunyai 

hubungan (kootribusi) yang lebib besar temadap profesional guru yaitu sikap 

inovasi guru. Namun yang lebib besar lagi apabila kedua prediktor (variabel 

bebas) digunakan dalam menjelaskan profesional guru pado SMK Negeri 

Kabupaten Deli Serdang. 

1. Penlngkatan Profeslonal Guru Melalui Pealagkalan Persepsi Terbadap 
Gaya Kepemlmplaan Kepala Sekolab 

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara 

persepsi guru terhadap gaya kepemimpinan kepalu sckolah dcngan profcsional 

guru dengan koefiSien korelasi scbesar 0,42. Oari hasil penelitian menunjuldcan 

bahwa semakin baik (tinggi) perscpsi guru temadap gaya kepemimpinan kepala 

sekolah maka semakln balk (tinggi) profesional dalam melaksanakan tugas bagi 

guru-guru SMK Negeri Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian persepsi guru 

temadap gaya kepemimpinan kepala sekolab dapat dijadikan pertimbangan untuk 
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meningkatlcan profesional guru dalam melaksanakan rugas. Oalam hal ini persepsi 

guru terhadap gaya kepemlmpinan kepala sekolah meliputi persepsl guru tentang 

pengelolaan SDM, f.asllltas dan dana sekolah oleh kepala sekolah, pengambllan 

keputusan, keteladanan dan tanggung jawab kepala sekolah, bagalmana 

memotivasl bawahan, memclptakan ilcllm kerja ,-.ng baik dan pemberian umpan 

batik bagl bawaltan. 

Dengan penlngkatan persepsi guru tcrbadap gaya kepemimplnan kepala 

sekolah ini, dapat menjadlkan komunlkasl berjalan deogan balk anwa para guru 

dan kepala sekolah, lcbih lanjut perhalian guru dan kepala sekolah akan semaltin 

balk dan memahami kondlsi pekeljaan mereka. Melalul persepsi guru terbadap 

gaya kepemlmpinan kepala sekolah, scgala tugas dan kcgiatan guru akan semakin 

balk karma terjalinnya kerjasama dan komunilc.asi yang baik dengan bawaltan 

(para guru), yang berlmplikasl gaya kepemimplnan pengawas menjadi demokratis 

dalam melak.sanakan rugas. 

Peningkatao persepsi guru terbadap gaya kepemimpinan kepala sekolah 

dapat dilakukan oleh guru dengan meningkatkan pengetahuan tentang 

kependidikan dan selalu berprasangka posltif terbadap apa yang dilakukan oleh 

kepala sekolah. Melalui prasangka positif akan teljadi keterbukaan dan 

komunikasi yang baik antara guru dan kepala sekolah, yang peda akhimya dapat 

menlngkatkan profesional guru. Leblh lanjut melalui gaya kcpemimplnan kepala 

selcolah akan lerjadi transparan serta koosimn dalam melahanakan rugas, 

sehlngga program yang digariskan dalam pembelajaran tercapal dengan baik. 

Seorang kepala sekolah hcndaknya jangan menjadi penguasa dan semena-mena 

bila hendak melaksanakan rugas pengawasan para guru. 
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Demikian juga para guru jangan langsung ketakutan bila didatangi olch kepala 

sekolah. Kepala sekolah dalam :rangka melal<sanakan tugasnya dengan 

kcterbukaan akan teljalin keljasarna yang baik sehingga mengakibatkan rencana 

dan pelaksanaan pembelajaran beljalan lcbih baik. 

2. Penlngklltan Profesional G•ru MelaiDI Peaingkataa Sikllp Inovul G•ru 

Hasil penelitian ini mcngungkapkan babwa tabdapat hubungan antara 

slkap inovasi guru dengan profesion.a I guru dalam melaksanakan tups dengan 

koeflsien korelasi sebesar 0,65. Dari ha.sil penelitian mcnunjukkan bahwa semakin 

baik (tinggi) sikap inovasi guru maka sc:maldn baik (tinggi) profesiooal para guru 

SMK Negeri Kabupatcn Deli Serdang. Dengan demikian sikap inovasi guru dapat 

dijadikan penimbangan untuk meningl<atkan profesional guru. Dalam penelitian 

ini sikap inovasi guru meliputi keterbukaan para guru terhadap pengalaman dan 

pengetahuan baru, respon guru tert.adap inovasi sena krcalivitaS para guru dalam 

mcnjalankan tugasnya. 

Sikap guru tcri\adap pengalaman dan pengetahuan baru, dilakukan oleh 

guru dalam melaksanakan tups sehari-hari. Dengan sikap mcnerima pengalaman 

dan pengctahuan baru, seorang guru akan memiliki integritas pribadi yang handal, 

profcsional. dan memahami konsep keilmuan dalam mengajar. Seorang guru yang 

memiliki sikap inovasl juga akan memahami karakterislik para pesena didik, 

menguaai behan ajar, nwnpo 111e11g0rpnisasikan pembelajaran deogan aktif sena 

melakukan penilaian proses pembelajaran seeara kont.inu. 
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• Mclalui penilaian yang dilakukan, seorang guru yang inovasi selalu mencari cara 

• 
mengajar yang lebih baik dari waklu Ice waklu dan dcngan mempertimbanglcan 

karakleristik peserta didik. 

Dalam upaya meningkatlcan profesional guru melaksanakan tugas. 

hendaknya para guru meningkatkan sikap inovasinya. Melalui peningkatan sikap 

inovasi, para guru akan berusaha mela ksanakan tugas dengan sebaik mungkin, 

sehingga akan meningkatkan profesional dalam melaksanakan tugas yang 

sekaligus dapat meningkatlcan mutu pendidilcan. Peningkatan sikap inovasi, dapat 

dilakukan melalui peningkatan lcreativitas seperti: melalui diskusi dal!l!ll 

memecahkan masalah dalam tugas. selalu berusaha menggunakan. pikiran untuk 

menemukan sesuai yang berharga dalam pelaksanaan pelc:eljaan, melaksakan 

pelayanan yang baik bagi para peserta didik, selalu mencari hal-hal yang baru. 

.. Untuk dapat bersikap inovatif sebagai seorang guru harus berlaku disiplin pada 
• 

diri sendiri dan orang lain, selalu mematuhi peraturan yang digariskan, 

mendiskusikan dan membuat program :kelja yang baik dan dilaksanakan, selalu 

berusaha menilai (mengevaluasi) hasillcelja yang dilakukan, menggunakan waklu 

dengan tepat dan tidalc: sia-sia, dan lainnya. Melalui peningkatan sikap inovasi 

para guru akan menciptakan dirinya menjadi seorang guru yang melak:sanakan 

tugas secara profesional. Dengan meningkatlcan sikap inovasi akan benlampak 

positifbagi diri guru sendiri dan bagi orang lain terutama warga sekolah. 
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3. J'ealagkatu Profetloaal Guru Mmlul Pealagkataa Seean Beruma-uma 
ADtan Penepsi Terbdap Gaya kepemlmpla.. Kepat. Sekot.b dan 
Slkap laovul Guru 

Upaya lain untuk meningkankan profesional guru melaksanakan tugas 

yaitu dengan pen.ingkalan sccara bcrsama·sama antara persepsi guru terhadap 

gaya kepemimpinan kepala sckolah dan sikap inovasi guru. Dari basil deskripsi 

data penelitian menunjuk:kan bahwa profcsionalisme para guru SMK Negeri 

Kabupaten Deli Serdang masih pada kategori sedang. Untuk itu profesionalisme 

guru masih dapat ditingkatkan. Peningkatan profesionalisme guru dalam 

mclaksanakan tugas dapat dilalt-ukan dengan peningkatan secara bersama-sama 

antllra pcninglultan pcrsepsi guru terhadap gaya kepemimpinan kepala sekolah dan 

pcningkatan silulp inovasi guru. 

Dari basil penelitian terdapat hubungan antara profesionalisme guru 

melaksanakan tugas secara bersama-sama antara gaya kepemimpinan kepala 

sekolah menurut guru dan sikap inovasi guru dcngan koefisien korelasi scbesar 

0,698. Hal ini berindikasi bahwa peningkatan profesk>nallsmc guru dapat 

dilakukan dengan peningkatan sccara bersama-sama antara gaya kepemimpinan 

kepala sckolah dan sikap inovasi guru terscbuL Peningkalan kedua variabel 

terscbut secara bersama-sama dapat dilakukan melalui: dijaliMya keJjasama yang 

balk antara kepala sekolah dengan para guru. Kemudian dilakukannya disk-usi 

yang terbulul dalam merencanakan dan melaksanakan pcmbelajaran di kelas. 

Lebih lanjut dapat dilalmkan dcngan menjalin keJjasama dan komunikasi yang 

baik dengan segcnap warga sekolah (kepala sekolah, guru, pegawai dan siswa) 

serta berusaha mcningkatkan kualitas pcrcncanaan pengajaran. 
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KualitaS peR:ncanaan pengajaran dapat ditingkatkan apabila seorang guru selalu 

disiplin dalam mcnyusun dan mclaksanakan perencanaan tcrsebu~ Peningkatan 

profesionalisme bagi guru dapat juga dilakukan dengan peningkatan sikap inovasi 

untuk selalu menambeh dan mcnuali ilmu pengetahuan dan selalu bcrusaha 

untuk mcmbcrikan yang terbaik bagi orang lain (sisw~). Pada dasamya scorang 

guru yang profesional tidak akan berhenti untuk meningkatkan kemampuannya 

menempkan bcrbagai kebijakan sekolah dalam ranaJ<a mcningkatkan mutu tugas 

dan sckaligus meningkatkan mutu pendi<ilikan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk peni!lgkatan 

profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas pada SMK Negcri Kabupatcn 

Deli Serdang. dapat dilakukan dengan peningkatakan persepsi guru terlladap gaya 

kcpemimpinan kepala sekolah dan pcningkatan sikap inovasi guru. Mclalui 

peningkatan dari dua aspek terscbut dimungkinkan akan meningkatkan 

profesionalisme para guru dalarn melaksanakan tugas, yang sekaligus 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

C. Saran . 

Berdasatkan kesimpulan dan implikasi peoelitian, maka dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Para kepala sekolah, khususnya pada SMK Negeri Kabupaten Deli Serdang 

hendaknya sclalu berusaha meningkatkan tanggung jawab dan sikap tauladan 

bagi para guru dengan cara, seperti: mcnjalankan tugas dengan baik, sclalu 

berpikiran positif terlladap guru, menjalin keljasarna dan komunikasi yang 

baik dengan guru. Melalui perscpsi guru yang baik tentang kepemimpinan 
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kepala sekolah, akan mcningkatbn profesionalismc para guru dalam 

mclaksanakan tugasnya. 

2. Para guru. agar selalu mcningkatkan sikap inovasinya. Peningkatan sikap 

inovasi akan mcningkatlcan profcsionalisme para guru dalam menjalankan 

tugasnya. Pcningkatan sikap inovasi dapat dilakukan mclalui: menjalin dislcusi 

dalam met'Cncakan dan melaksanakao tugas. menjalin komunikasi yang baik 

dcngan ternan sejawat, siswa dan lainnya. Mclalui diskusi dan komunikasi 

yang baik akan meningkatlcan wawasan pengetahuan dan mempcrbaiki 

kepribadian diri sendiri serta mau memahami Onl!!g lain dan terus berusaho 

mcningkatkan profesionalismc dalam beketia. 

3. Para guru dan kcpala sekolah, agar selalu meningkatakan sccara bersama-

sama sikap inovasi dan gaya kcpemimpinan dalam melaksanakan tugasnya. 

Hal ini dapat dllakukan dengan cara berprilaku demokrasi dan berpikiran 

positif terhadap orang lain serta berusaha melaksanakan tugas deogan sebaik-

baiknya. 

4. Para kepala sekolah, khususnya kepala SMK Negeri Kabupatcn Deli Scrdang 

untuk selalu berkomunikasi yang baik dan memahami perasaan para bawahan 

(guru) serta bersifat demokratis dalam kepemimpinan, agar pcrsepsi para guru 

meningkat terbadap kepemimpinao yang dilalrukan. Hal ini mengakibatkan 

profesionalisme para guru dalam melaksanalcan tugas semakin baik. 

S. Kepada Kepala Oinas Pendidika.n dan Pengajaran Kabupaten Deli Serdang 

pada saat n:kruitmen dan pcnerima guru agar lebih memantapkan sikap inofasi 

guru mclalui diklat-diklat , hcndalcnya selalu bctusaha meningkatlc.an 

koordinasi dengan para kepala sekolah dan guru-guru sehingga tercipta 

pcrsepsi dan sikap inovasi guru yang lebib baik. 
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6. Oihatapkan kepada peneliti lain untuk mengkaji faktor-faktor lain yang .. . 
berhubungan (berpengaruh} terhadap profesionalisme guru, baik pada sekolah 

. 
< tingkatan SMA atau SMP agar mutu. pendidikan sccara umum lebib baik. 


