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BAB V 

SlMPULAN, IMPLI KASI DAN SARAN 

A. Sim pulao. 

lkrdasarkan hasll analisa dala dan pengujian yang dilakukan terhodap hipotesis 

yang diajukan maka dapat diambil simpolan sebagai berikut: 

1. Korniunen organisasi dan pengetahuan manajemen secara bersama-samn 

mempunyai hubungan yang posit if dan berarti dengan kinerja ltepala SMP di 

kota Medan pada taraf signifik ansi 5 %. Komitmen organisasi dan 

pengctahuan manajemen secara bcrsama-sama dapat mcnjelaskan sebesar 

3 1.00 'Ye tentang kineoja kepala SMP. Hal ini berani b.1hwa komitmen 

organisasi dan pengetahuan manajemen kepala sekolah se<:ara bersama-sama 

mempunyai hubungan (kontribusi ) yang lebih besar dalam menjclaskan 

kinerja kepala SMP dibandingkan dengan cara sendiri-sendiri. 

2. Besamya sumbangan relatif komitmcn organisasi tcrhadap kinetja kepala 

SMP yaitu sebesar 54,08 %. Sedangkan sumbangan relatif pengeiAhuan 

manajemen terhadap kinetja kcpala SMP sebcsar 45,92 %. Hal ini bera.ni 

bahwa sumbangan pengetahuan rnanajemen lebih kecil dari komitmen 

organisasi untuk meningkatkan ki netja para kcpala SMP kOla Medan pada 

tarnf signitikansi S %. 

3. Besamya sumbangan efek:tif dari komitmen organisasi terhadap kinelja kcpala 

SM P yaitu sebesar 16.76 'Yo. sedangkan pengetahuan manajemen mempunyai 

sumbangan efcktif terhadap kinerja kcpala SMI> sebesar 14.24 %. llal ini 
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berarti bahwa pengetahuan manajemen mempunyai sumbangan efcktif yang 

lebih kecil d iband ingkan komitmen organisasi dalam menjelaskan 

(mempengaruhi ) kinelja para kepala SMP kota Medan pada waf signilikansi 

5%. 

B. l m plikasi 

Hasil penclitlan ini mengungkapkan bllhwa dua variabel yang diduga berperolll 

sebagai prcdiktor menunjukkan kontrib\osi yang signifikan {berarti) tcrhadop kinerja 

kepala SMP Dari kedua prediktor {variabel bebas). komitmen organisasi mempunyai 

hubungan (kontribusi) lcboh besar dari pen~;etahuan manajcmen terl>adap kinefJ• kepala 

SMP. Namun yang lebih bcsar lagi apabila ~cdua prediltor (variabel bebas) digunal:.an 

.. dalam mcnjelaskan kincrja kepala SMP di koto Medan . 

• • 
I. Puingluotan Kinerja Kopala SMP l\1tlolui Ptnlngluoton Komitmen Orgoniusi 

Hasil pcnelitia.n ini mengungkaplcan bahwa tmlapat hubungan antara komitmen 

organisasi dengan kinerja kcpala SMP dengan kocfisien korelasi sebesar 0,461. Oari hasil 

penelitian menunjukkan bllhwa semakin bai~ (tinggi) komitmen organisasi seorang 

kepala sckolah moka semakin baik {tinggi) kinerja dalam mclaksanakan tugas schari-hari. 

De.ngan demikian komitmen org.anisa:sl dapat dijadikao pertimbangun umuk 

meningkatkan kinerja ktpala SM P dalarn melaksanakan tugas. 

Melalui komitmen organisasi yang makln baik scgala tugas dan kcgiatan kepala 

sekolah diharapkan akan semakin balk karena tcrjalinnya kerjasama dan komunikasi yang 

baik antara kcpalo sekolah dcngan bawahan {para 11uru). yang berimplikasi terhndap gaya 

kep<:"-mimpilu\.n kcptih\ sekolah daJa.m mela!ksanakan IUgtts. 
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Pmingkatan komitmen organisasi <bopat dilakukan oleh kepala sekolah sendiri 

maupun Dinas Pendidikan Kota Modan dcngao meningl<atkan pengclabuan tentang 

kependidikan, organisasi dan sclalu berprasangka positif terhadap apa yang dilakukan 

oleh kepela sekolah. 

2. Ponlngkatan Kintrja Ktpalll SMP Mollll•l PminRICJIIan Pens etahuon 

1\flnajemen 

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara 

pengetahuan manBjemen deng)ln kinelja kepala SMP di kota Medan dalam 

melaksanakan rugas dan perannya dengan koefisien korelasi sebe,;ar 0,435. Dari 

hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik (tinggi) pengctahuan 

manajemen kepala sekolah maka semakin baik (tinggi) kincrjanya dalam 

melaksanakan rugas. Deng)ln demikian pengerahuan manajemen dapat dijadikan 

pertimbangan untuk meningkatkan kinelja kepala SMP di kota Medan baik di 

SMP Ncgeri maupun Swasta. Dalam penelitian ini pengcrahuan manajemen 

meliputi pemahamon kepala sekolah tentang kegiatan pendayagunaan s umber 

daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi (sekolah). Kegiatan 

pendayagunaan dimaksud mengandung makna bahwa manajemen dilakukan 

dalam rangkaian kegiatan yang meliputi percncanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan dan pengendalian (pengontrolan). Pcnge~ahuan manajemen juga 

mencakup pengetahuan tentang apa yang diketahui sescorang yang dibangun 

secaru terstruktur tcntang manajemen baik yang berupa kawasan proses 

(perencanaan. pengofg)lllisasian. kepemimpinan dan pengendalian) maupun bidang 
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manajcmen sekolah (pcrsonil. kurikulum, sarana dan prasaro~na, siswa. layanan 

kbusus dan lainnya). Tcrstruktur berarti bahwa pcngetahuan dibangun 

melalui pcngalaman langsung maupun hasil pcnclitian yang membentuk 

konsep. Pengetahuan tersebut dapat memandu seseorang melakukan aktivitas 

dalam menghadapi permasalahan saat ini maupun mcmpcrsiapkan tindakan untuk 

masadepan. 

D>lam upaya meninglcatkan kinelja kepala SMP melaksanakan tugas. hendaknya 

para kepala se.kolah m.,ingkatkan pengelllhuan manajemennya. Melalui peninglcatan 

pengetahuan manajemcn para kcpala sekol ah akan berusaha melaksanakan togas dengan 

sebaik munglcin sehingga akan meninglcal~an kinelja dalam mela~akan tugas yang 

sekaligll~ dapat mcningkatkan mutu pendidikan. Pcninglcatan pengctahuan ntanajcmen 

dapat dilakukM melalui: diskusi dalam pelaksaan tugas sebagai seorang kepela sekolah 

mondiskusikan dan membuat program kerj a yang baik dan dilaksanakan selalu berusaha 

menilai (mengevaluasi) hasil kelja yang dilakukan dan sebagainya. 

3. Ptningbtan Kintrjl Ktpala SMP Mtlalui Pmlngbtao Stano Btl"llml-<~aml 

Antara Komitmtn. Organ basi dan t•engetahuan 1\tanaj~men 

Upaya lain untuk meningkankan kinelja kepala SMP melaksanakan tugas 

yailu dengan peningkatan secara bersama-sama anUira komitmen organisasi dan 

pengctahuan manajemen. Oari hasil dcskripsi data penelitian menu,Yukknn bahw'a 

kinelja kepala SM P di kota Mcdan masih pada katcgori sedang. Untuk itu kinelja 

kepaln SMP masih perlu ditingkatkan. Pc.,ingkatan kinerja kepala SMP dalam 

melaksanakan tugas dapal dilakukan dcngan peningkatan secara bersan1a-sama 
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antanl komitmen organisasi dan pcningkatan pengetahuan manajcmen kepala 

sekolah. 

Dari hasil penclilian terdapat hubungan anlanl kinerja kepala SMP 

melaksanakan tugas secara bersama-sama antanl komitmen organisasi d1111 

pengetahuan manajemcn dengan koefisien korelasi sebesar 0.557. Hal ini 

berindikasi bahwa peningkatan kincrja kepala SMP dapat dilakukan dengan 

peningkatan secarn bersama-sama antara komitmcn organisas i dan pengetahuon 

manajcmcn kepala-kepala sekolah tersebut. Pcningkatan kedua variabel tersebut 

secarn bersama-sama dapat dilakukan melatui : diskusi yang tcrbuka dalam 

mercncanakan dan mclaksanakan program sekolah. Lebih lanj ut dapat dilakukan 

dengan mcnjalin kerjasruna dan komunikasi yang baik dengan sekolah yang 

sukscs atau favorit. 

Hasil pcnelitian ini menunjukkan bahwa untuk peningkatan kinerja kepala SMI' 

dalam melaksanakan tugas dan pcrannya dapot dilakukan denpn peningkatakan 

komitmcn organisasi dan peningkatan pengetahuan manajemen pa111 kcpala sekolah. 

Melalui peningkatan dati dua aspck tersebut dimungkinkan akan mc.ningkatkan kincrja 

kcpala SMP dalam melabanakan tugas yang sekaligus mcninglaukan mutu pendidikan di 

kota Mtdan . 
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C. Sar~n. 

Ben!asarkan simpulan dan implikasi dalam penelitian yang bcljudul 

Hubungan Organisasi dan Pengetahuan Man~jemen Deogan Kinerka Kepala SMP 

di Kota Medan maka dapat dikemukakan bcberapa saran sebagai bcrikut: 

I. Para kepala sckolah khususnya pada SMP kota Meda.n hendaknya selalu 

berusaha mcningkatkan kinelja mercka dengan cara seperti: studi mandiri atau 

ke lompok tcntong hakckat individu dan organisasi mclnlui berbagai literan1r 

yang ada, berusaha meneari informasi dengan menggunakan media tcknologi 

informasi. 

2. l'ara kcpala sckolah, kiranyo selalu meningkatkan pengetahuan 

manajemennya. Peningkatan pengetahuan manajemen akan meningkatltan 

kinc~ja kepalu SMP dalam menjal.ankan tugasnya. Peningkatan pengetahuan 

manajemen dapat dilakukan studi banding ke sekolah unggulan alu favoriL 

sclalu berdisikusi dengan sesama kcpala sekolah sena dengan guru atau 

pembantu kepala sc:kolah (PKS). 

3. Dinas Pendidikan Kota Medan, diharapkan agar selalu mcningkalkan 

koordinasi dan berkornunikasi dengan para kcpala sekolah dan guru·guru 

sehingga terc:ipta dan mcningka t komitmen organisasi dan pen~:etahuan 

manujemen kcpala sekolah ke arah yang lebih baik . 
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4. Diharaplcan kepada peneliti lain yang tertarik terhadap kinelja kepala sekolah 

untuk mengkaji faktor-faktor lain yang berl1Ubungan (berpengaruh) terhadap 

kinelja kepala SMP . 


