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BABV 

SlMPULAN ~U'LJKASJ DAN SARAN 

A.SimpulaD 

Dengan melihat data penelitian dan basil analisis statistik yang telah 

diuraikan pada bab JV, maka dapat ditarik bebenpa simpulan sebagai berilmt: 

I. Hasil peroleban skor data variabel persepsi tedl.adap gaya kepemimpinan 

kepala sekolab termasuk ke dalam !criteria kecendenmgan culmp, ( 45 

orang atau 57,69 %), perolehan data skor variabel konsep diri guru berada 

pada kriteria kecenderungan cukup (39 orang atau 50,00 %), dan basil 

perfonnansi mengajar guru tc:nnasuk kriteria kecenderungan cukup (32 

orang atau 41 .03%). 

2. Hasil analisis seara deskriptif memmjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang positif dan berar1i ant<Ull pc;rsepsi terlladap gaya kepemimpinan 

kepala sekolab deogan pedormansi mengajar guru (rb..0,361, tt=0,222; m rh>rt). Oleh karena itu peningkatan persepsi terhadap kepemimpinan 

kepala sekolah akan menyebabkan peoingkatan perfonnansi mengajar 

gnro yang cukup berart i. 

3. Hasil analisis secara deskriptif memmjukkao baltwa terdapat pengaruil 

yang positif dan betani aruara konsep diri guru deogan pcrfonnansi 

mengajar guru (rb..0,269, tr-'0,222: rh>rt). Sehing1_!8 peningkatan koosep 

diri guru akan menyebabkao peningkatan perfonuansi mengajar guru yang 

~-ukup bcrarti. 
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4. Hasil analisis secara deskriptif menunjukkan babwa terdapal pengaruh 

yang positif dan berarti antara pcrsepsi terbadap llllY4 kepenilinpinan 

kepala sekolab dan koosep diri guru secara bcnama dcngan Perfunnansl 

Mmgajar Guru ( R2-Q,223, fb• I0.754 dan Fr-3.97; sehingga dapat 

disimpull.1111 blhwa Fb>Ft}. Dengan demikian pcningkatan per.!Cpsi 

terbadap kl'p""'impinan kepala sekolah, konsep diri guru akan 

menycbabkan peningk.atlllt perfurmansi mengajar guru yftllg cukup berarti . 

B. lmplikasl 

Peodidikan kejuruan di tingkat mcnengah mcrupakan saloh satu lemba&a 

pendklikan kejuruan yang bertujuan mengbasilkan lulusan mampu bekelja di 

industri, perdasang.m, dan jasa serta mampu UDttlk membuka usaha yang sesuai 

keccrampilan yang dimilikiuya. Gambaran rmdalmya mUIU pcndklikan kejuruan 

yaitu lmrang mampunya bckcrja sesuai dengan kcbutuhan masyarakat, 

memberikan indikasi pcriWiya UlliU.k menata kcmbati strul.1ur dan komponen-

komponen yang berperftll dalam proses pembelajarnn yaint, guru sebagai ujung 

tombak proses pembelajaran. Oleh kareru~ iru dirasakan pertu unruk meningl<a\kan 

perfonnansi mengajar guru. Performan.si uteugajar guru merupakan aktualisasi 

kCillJmpuan mengajar guru sebagai gambaran kemampuan mercncauakan 

pernbclajaran.. melaksanakJn pembclajaran dan mengevaluasi pernbelajaran. 

Dalam hal ini persepsi guru akan gaya kcpel!llirnpinan kepala sekolah dan konsep 

diri guru dirosakan pertu untul: dicermali dal am opaya meningkatkan performansi 

meagajar guru. 
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Dengan diketalminya konsep diri guno dapat mempengaruhi performansi 

mengajar guru dirasakan perlu untuk menumhuh kembaogkan rasa percaya diri 

pada diri guru yang tujuannya nantinya adalah semakin meningkamya rasa 

teturik, dan yllkin serta siap untuk menjadl seorang guru pada setuasi apapun. 

Meugingat konsep diri merupakan gambaran perilaku guru mengenali 

kclebiban dan kekurangan dirinya sena kemampu.an dirinya untuk bersosialisasi 

dengan lingkuogan sekitarnya se!tin,gga diperlukan adanya pembenalum psikologi 

kepada para guru pada setiap pertemuan = khususnya di luar lcegiatan proses 

be!ajar mengajar. Dengan d.iketabuinya koRSep diri guru SMK Bisnis dan 

Manajemen berada dalam btegori culcup ini memberi arti guru-guru tcrsebut 

telab oQjekti.f dalam menilai dirinya. Hal ini perlu dikembanglcan khususnya 

dalam upaya meningkatkan konsep diri spesifik (intelektual). 

SC$uai paldapat Bums (1982) bahwa; secara teoritis konsep diri terdiri 

dari konsep diri umwn, konsep diri utama , dan konsep diri spesifik . selanjumya 

dikaitkan dengan temuan penelilian yairu terdapat pengaruh antara konsep diri 

dengan perfom1ansi mengajar guru. Dimsal<an pe.-lu untu~ mengkondisikan 

tumbub.nya koosep diri guru melalui peran kepala sekolah dan pengawas, agar 

dalam pelalcsauaan pembelajaran dapat merancang proses pemb..tajardn yang 

disesuaikau deogau pribadi Tllllhasiswa, yang dalam hal iui berupa perwnusan 

rujuan pembelajarao yang jelas, peoerapan psikologi kepribadian, dan psikologi 

sosial. Hal ini jug~~akan semakin baik apabila dnlam proses pelayanan a:kademik 

selalu berorientasi pada nunbuhoya rasa percaya diri pe$Crla didik arti setiap 
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kegiatan akademis dapat beljalan secara sistirnatis, akomodatif, jelas dan tidak 

t~tuog kepada satu orang. 

Mengingat persepsi terlladap gaya kepemimpinan kepala sekolab berada 

pada kecendnlngan cukup, mt111beri implikasi bahwa gaya kepemimpinan kepala 

sekolab SMK Bisnis dal t.fanajcmen Negcri Medan, dapat memberilcan scnuntgat, 

dorongan kepada guru-guru untuk meningkatkan perfuJJrnP~si menglljamya. Untuk 

hal ini gaya kepemimpinan yang merupakan wujud dari penlalro inisiasi dan 

perilaku kmtsiderasi perl.u untuk dipertahankan babkan ditingkatkan {lle\alui 

peodekatnn infonnal, antara lain dengan adanya perayaan-pert~yaan, dan kegiatan· 

kcgiatan sosial di sekolah. sebiogga komunikasi antara b'UJU dan kepala sekolah 

akan scroakin baik 

Dengan adanya hubuogao persep~i terhadap gaya kcpemiropinan kepala 

sekolah dengan perfunnansi mengajar guru, memberi implikasi bahwa persepsi 

tcrhadap gaya k''Jl<."'tllimpinan kepala sekolah merupakan gambaran perilal-u 

kepemimpinan kepala sekolah sangat meneutu:kan untuk meningkatkan mutu dan 

knalitas mengajar gtU1J. Hal ini memberi implil<asi agar kepala sekolah dapat lebih 

mengenali kantkteristik perilaku para gtU11Dya, sebingga kepala sekolah mampu 

menentukan, kepemirupinan, dan perantran, atau pola mauajemen apa yang cocok 

pada seseorang guru, dan kapan siluasi yang paling tepat meoegur guru bila 

melakukao kesalaban, sehingga kondisi psikologi gttru dapat teqJelihara deugan 

baik., karena bal ini tentunya. berdampak pada siruasi proses belajar di kelas. 

Dengan adanya hubungan konsep diri guru dengan perl'onnansi mengajar 

guru. diroatta koasep diri guru SMK Bisnis dan Maoajemen Medan ccnderung 
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cukup, meuunjukkan bahwa guru SMK Bisnis dan Manajemen Negeri Mcdao 

telah mengenal kondisi dirinya secara subjektif dan objd<tif. Hal ini memberi 

implikasi, agar pola-pola manajemen di sekolall disesuaikao dengan pn'badi guru, 

yang clalam hill ini beropa penunusan kualitas pembelajaran meningkat dapat 

dijclaskan dengan baik dan tnlnspll"lln. Performansi mengajar guru alcan semakin 

meingkat apabila proses pclayanan akadanik sclalu berorienlaSi pada nunbuhnya 

raa p«eaya diri guru dalam arti setiap kegiatao abdemis dapat beljalan !«MM 

sistimatis, akomodari( dan tidak tergantung kepada satu orang saja . 

Dengan diketahuinya pcrsepsi terhadap kcpcmimpinan kepala sekolab 

baik. memberikan implikast unruk mempertahankannya, dan bahkan lebih 

mcningkatkan lagi. Upaya ini dapat dilakukan melalui adanya ketjasama antara 

Kepala Sel<olah dengan Pengawas Bidang Studi untuk membuat semacam komrak 

ketja, dalam nmgka meningkatkan pcmbinaan (supervisi) pengajaratt Dalam ani 

Kepala Sekolah dan Peogawas tclah mcmiliki jadual tertentu untuk mclakukan 

pembinaan tedtadap guno-guru, dan sdanjutnya guru akan merasakan bahwa 

kehadiran Kepala Sekolah dan Pcngawas di kelas bukan s.ebaas mcnilai, namun 

juga untuk memperllaiki dan meningkatkan lrualitas ketja guru, 

C. Saran 

Saran-saran yang dapat distunpnikan dari hasil temuan peoelitian ini, 

sebagal berikut: 

I. Kepada para guru Bisnis dan Manajemen SMK Negeri Medan agar lebih 

meoing\<atkan pcrformansi mmgajamya mengajamya sebagai upaya 
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meningkatkan basil belajar siswa. Untuk itu kepala sekol.ah dapat memberi 

dukungan dan pengbargaan atas pekeljaan guru. Oleh karena itu melalui 

Pemeriotah Kota Medan supaya membantu memberikan usulan maupwt 

masukan bagi gmu yang melaksanakan pelceljaannya dengan baik agar 

diusulkan menjadi gmu-guru teladan. 

2. Diharapkan kepada Pcmko Medan mclalui Dinas Pendidilam dan 

Pengajaran. agar mengadakM kegiatan pertumlmhan. kesem.patan naik 

paogkat yang Jancar kepada pam gmu ldlususnya gum-guru SMK. Bisnis 

dan Manajemen Negeri Medan. Deng,an demikian mereka akan merasa 

lebih nyaman dan senang serta 1henanggw1g jawab akan tugas 

men~ajarnya. 

3. Kepala sekolah diharapkan dapat bekeljasama dcngan guru untuk 

mengambil keputusan yang berl<aitan dengan peningkaran basil belajar 

siswa . 

4. Kepala Sekolah SMK Bisnis dan Manajerneu Negeri Medan. agar dapat 

memelihara rasa percaya diri para gum melalui; mernberikan tngas dan 

tanggw~g jawab yang menantang, sehingga gmu merasa dihargai Wltuk 

menunjukkan p~l.aSinya., dan sel<aliglJS mengarahl:an gmu kearah iklim 

al:ademik yang kondusif. 

5. Apabila kepala sekolab hendak menernpkan gaya kepemimpinan secara 

bervariasi, disaranknn agar kepala sekolah lebih menamh pertlatian 

terhadap perilaku kepernimpinan struktur inisiasi, karena ha.~il penelitian 

ini mcnuojukkan seimbaognya penla'ku strul...-tur inisiasi dan perilaku 



• • 

• 
.. 
.. 
• 

• • 

• 

95 

struktur konsiderasi. Hal ini mengingat bahwa upaya peni.nglca!all mutu 

sekolah, tidak terlepas dari aturan-aturan yang merupakan kebijakan

kebijakan berdasarkan pcrencanaan yang .mantap dan efekti£ Oengan 

demildan selayaknya jika aturan-aturan dan sistem birolaasi tenebut 

dilaksanakan dengan maksimal. 

6. Kepada para guru kbustlSll)'a guru-guru mata diklat Bisnis dan 

Manajemen SMK Negeri Medan, melalui Kepala-Kepala selrolah SMK 

Negeri Medan dan Pengawas-Pengawas di linglmngan Oinas Pendidikan 

kota Medan disarankan agar senantiasa berusaha untuk tetap 

meningkatkan Perfonnaosi Mengajar Guru mata dildat Bisnis dan 

Manajemen. Oleb karena iru pembinaan yang diberikan kcpada guru-guru 

SMK Bisnis dan Manajemen Negeri Medan supaya tetap mengarah 

kepada peninglcata kualitas mengajar guru. 

7. Untnk penelitiau lain, pcuelitian ini perlu ditiudak lanjuti khususnya 

deng;tn variabel berbeda yang rurut mempengarubi PerfonnllllSi Mengajar m <:'rtlfll, dengan daerah populasi yang lebih luas dan dengan metode 

penelitian yang lebih sesuai. Sehingga dapat diketabui secara jelas faktor-

fukiOr yang memJ)Cllgasubi performansi mengajar guru. 

8. Uutuk meningkatkan hasil belajar siswa SMK Bisois dan Manajemen, 

sccara khusus pada mata diklat produktiJ perln ref()llllasi dan transparansi 

sistem yaitu di bidang fasilitas belajar, proses belajar mengajar, birokmst, 

dan perilalru komponen-komponen yang terlibat dalarn peningkatan mutu 

pendidikan. serta rekruttneu teoa,ga kcpeodidikan (PNS). 


