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BAB V 

S IMPUt.AN, IMPI.,I KASI DAN SARAJ'i 

A. Slmpoln 

Oari hasil pengujian hipo<csis penelitian yang diajukon ccr1>ukti bahwa 

variabcl ketidakpua..~n konstruktir dan gaya kepcmimpinan adminl$1rarif. baik 

dcngan lo)'lllitas in;titu$i0<1al guru. Olch karena itu, dori jabaran hasil perllitungan 

dtU1 pengujinn hipotesis sepenl dikemukakan pada bab terdahulu dopnt diambil 

bebcrapa simpulun sebagai bcrikut: 

Pt-rtama: Ketidakpu3$an konstruktif mcmpunyai hubungan pcKitir yang 

bcnUit dengan loyaliuu institusional guru SMI, Ncgeri di Ktlbup:uen Deli 

Setdang. Dari lwil perhitunga11 dapat diketahui bcsamya kekualln hub<Jngan 

!er.ebul yang dipcrlibatkon oleh bcsomya koefisicn korelasidan persam..,. regresi 

sedrhana hubungan antara kedua varinbel. l·lal inl mcnunj ukk,an bahwa semakin 

bcsar ketidak:puasan konstruktif, maka akan sem01kin mettingk.ackl.n loyalitas 

institusiooa.l guru SMP N<"geri di Kabupaten Deli Sctdang. 

Keduaa ; Oaya kcpemimpln11n Administroli( mcmpunyai hubungsn posilif 

yang berarti dcn&:an loyalita$ in;titusiono.l guru SMP Negeri di Kabupaten Dcti 

Scrdang. Dari hasil perllirungon doip01 diketahui bcsam)'ll kekualan bubungan 

1er$ebu1 yang d iperlihalkan o lch besamya koetisien korCiasi dan persamaan 

R:@;teSi sederhQna hubungan antan1 kcdu3 variabcl. llaJ ini menunjukkan bahwa 
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scmakin cfc:klif gaya kepemintpinaJ\ administratif, maka akan semakin 

mcningklltklln loyaJitaS inSiitusional guru SMP Ncgeri di Kabupaten l)eli 

Scrdang. 

Ktt;,a: Ketidalq>uasan konstl\lktif dan gaya kepemimpinan administratif 

....,.,. bmlma-sama mempunyoi hubunpn posit if yang betatti dengan loyaliw 

imtitusional 8""' SMP Negeri di Kabupol<n Deli Senlang. Kcluwan bubungan 

ketiga 'Y11riabel ter>cbul dipnlihatlwl oldl besamya koefiSieo k<>l<'lasi dan 

flCI'SOmaan regresi ganda dari ketiga varlabel sena hesamya sumbangan efektif 

dari kcdua vnrisbcl bcbas teffladap vati~tbcl teriknt. Hal ini menunjukkan buhwa 

scmakin tinggi kelidakpuas:an konstrulctif dan gaya kcpcmimpinan admlnt~1ratif 

secara bcrsama·sama, maka akan sernakin meningkatk.an loyafi~ i:Miitusion"l 

guru SMP Negeri di Kabupaten Deli Serdong. 

Dari basil analisis korelasi parsiol diketahui lxlhwa jika hubungan 

V11riabel·variabel bebas 1~1 jika dipel~an Sefldiri-sendiri dengan mengonltOI 

varinbel beb"s lainnya., temyata hasih\)'8 mc::nun,iukkan adanya hubung.an positif 

yang bemrti. Denll)ln demikian dapat dikamkan bahwa hubungan anmra 

ketidakpuo.<an konstruktif deOg)ln loyalitas ins~irusionaJ @lll\1 apobila ,.,.rlabel 

ga)'l kcpcmimpinan administratif dikonlrol. aemya~a hubungannya .sig.nifibn. l)i 

sisi lain hubungan anW'& gaya kepemimpinan administratif dengan loyalitas 

institusional guru apabila wriabel ketidakpuasan konstruktif d ikontrol. temyata 

hubungnnnyu juga sig.nifikan. Hoi ini menunjukkan bahwa, Hubungnn 

kctidakpuasan konstt'\lktif dan gaya ke,pcmimpinan administratif dengan loyalitas 
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dengan mclakukan pengoncrolan p00a $3lah ..,u variabcl bebas adalah signifikan. 

D>ri hasil pengujion hipoecsis juga dapac dikccahui bahwa saloh sacu dari 

dua variabel bella$, yakni variobel kecidal:puawt kon$ttukcif. baik secar11 scndiri-

sendiri m11:upun se<:BI'8 bersama~samn dcngan mengontrol variabcl lainnya 

metupobn variabcl yang memberiluin sumbongan ld>ih besar cerl\adap loyaliw 

inscicusional guru SMP Ncgcri di Kabupacen IXIi Scrdang. Hoi ini berarti uncuk 

.,.,inglwkan loyaliw inscicusional guru SMP Negcri di K"""patcn Deli Scrd~~ng 

dapat diccmpuh dcngan caR menin&Jcal8bn keoidalcpuasan konslnlkci( dan uncuk 

sc:Lanjutnya baru meningketkan gaya kepemimpin.an administratif . 

U. lmplika.•l 

1. Upaya Pcaingbt.aa Loyaliw lnstitusional Guru Mdalui Peningkatan 
KcrldakpuaS:un Konstr11ktir 

l.oyaliw institustOnal :;c0rang guru merupakM perilaku dati sc:orang 

guru yang tercermln dalo.rn pcrbuatan atau lindakan yang di.selaraskan de:ngan 

nila1-.nilai in~titusiona1 atau lemba_p, mMyarakat, scna memcnuhi prlnsip· 

prinsip tata kelol!.\ institusional yang baik dt tempatnya bekcrjL Perilaku guru 

di l tmpat.nya bckerja men•pakan sal:ah SIIIU \\1\Jjud d~tri proses intcrnksi ant.ar 

w11p sekolah dimanl guru odalah bagian dari si$1Cm O<kolah. Adanya 

intcr.tksi antar warga sckolah. akM SSSlgat memun1kinkan tirnbufnya &C$Ckan-

gt:$C'kan yang pada akhimya mcmicu konOik bagi warga scko1ah tetsebuL 

KonOi~ yong timbul adalah sebag•i J'C"'Ujudan dari adanya rasa 
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• ketidakpuasan. Ketidalqlw$an men.palcan salah satu faklor yang paling 

mungkin berkembong menjadi frus1l11Si yang akan s1111ga1 sering menghalangi 

kebedwilan bila diabaikan dan tidal: dipeeahkan. Dengan belaju menghargai 

kcoidakpuftSM, bukannya mcnyangkal atau menghindorinyn, seseorang d11pa1 

memanfaatkannya dcngan eata<lnllertcniU bail< llllWk pcogembangan karief, 

penggunajasa (sloklrJtolder), maupun wuuk kemajuM org.anisasf atau in.stitusi 

Dalam upaya mcmbonaun serto mcningkatkon loyalitas guru terhadap 

instiousioml oanpoonya bekelja, kctidaltpuasan d.opal dimanfutkan $Cbagai 

ketidakpWIS8n konstruktif melalui caro-<ara sebagai berikut: ( I) Kcsadamn. 

yang mencakup: kesadaran diri, mendengarl<an •uara hati, hom\31, don 

adanya oanggung jawab, (2) mc:lalui pengungkap., masalah. yang dilakukan 

dengan dialog tcnl&nS. hal·h:d yMg bisa membuac frusta.o;i dan tersinuung 

dapat mcnyingklpkon penJI>alang-pcnghal""i Sllalu hubungan. (3) 

menerapkan empati: Pcra.~ empaLi hMya berarti bila ditero1:*an. dan dohm1 

saot-saao svlit sena konflilt dilingkungan keljalah ma empati kita ~ 

kesempa1an un1uk diuji, (4) membangun dan memeliharo kepcrcoyaan. 

Seseotana dapat dcngan sepcnuh hati mcn<rima dan menghargai diri ><ndiri 

dan orang lnin. dan karena il\l bisu membongun don mcmeliharn kepetcll)'aan 

yong tulus. (5) adanya keterllbcan dan panisipasi adalah ..,.. ) ""i san gao 

berguna untuk mcmahami b:~,g;aima:na mcnc:apaj Msil yans 1erbaik dalam 

bc:l<elja sama. (6) menjadikan kcoidakpuasan konstruktif seblpi ko<alisator 

untuk mcnyalakan. membcntuk, merelleksik.an. dan mtnyempurnakiln 
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pgasan bani mclalui k<1jasarna krealif. (1).,..,.,.,; liOiusi yang lcbih baikaw 

suatu pamasolahan yang muncul, sehingga dapat mcnghasilkan pcmcc:ahan 

yang lebih terkait dan terpadu, (8) Bebjar dcngan bcrbuat; mcnjadikan 

lembaga/ioSiitusi scbagai ltmpat untuk bclajar. dcbet otrta konOik mcrupakan 

doa di antanl sejumlah katalisator sebag$ sesuatu yang dtbuwhkan dalam 

sebuah labonuorium yang c fcktif, baik di dalam atou di luar lcmb.aa,a tersebut, 

(9) Ketidakpuasan konstruktif mcmbuat pel<e<j .. n Ida!> menapirahkan dan 

bcrmakna. dcngan makin tebalnya pcrasaan behww. ga!l11S81'-gasuon dan 

ll13!rukiln Mda ikut membantu me.:1jadi scsualU lebih bcrharg.'\, dan ( 10) 

meogarahkan dan menghatgai ketidokpuasan konstruktif uotuk mengur:lllgi 

wal'tll yane labuang akibot silang pcnd~~p~t yang dcstrukdf. agenda 

tersembunyi, pennoinan politik, snOOw.se, upayo melindungi diri, pras~tngka 

burul<, pcrilaku mendua, kesalahp6homan, dan mcngc<jakan ulana sUatu tugas. 

2. Up•ya Peningbaaa Loyalit11~ lnstltusional Curu Mtlalui Ptnkefekdfan 
Caya KcJ~mlmpin.an Adminl.\tratif 

Loyaliw institusional seorang guru merupokan perilaku dari seorang 

guru yang tercennin dalam perbuat.all atau tindakan yang diselarru.kan dengan 

nilai-nilai institusional ulau lcmbaga, sena nH.:menuhi prinsip-prlnsip uua 

t elola iOSiitusiooal yang boi~ di tempatnya bck<tja. Loyaliw inSiitusional 

dari soorang gu"' akan menjadi lebih boik opabil• kepala se~oloh selaku 

pimpinan m1lmpl.l menempatlul.n dirinya sebas~ti pimpinan yang bukan hanya 

xkedat dapOt mengayomi. Ldlih dari ku. kcpala sckollllt mclalui gaya 
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kepemimpinannya dapot menaiA penlaku guru Oaya kepemimpinan yang 

dimnksudkan adalah sct iap tindakan atau perilaku Y""l! dilakukan olch 

pimpinan (kcpala sekoi0:1) dalam mcmbcri arab kcpada setiup guru yang 

tert!l'bung dalam institU$i aekollh yang dipimpinnya untuk rncncapai tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui pelaksanaan tugas dan 

kewajiborulya berdasarkan k<i>ijabn-kebijakan, td:nis operasional, dan 

pcngelolaan administra~i yang tclah ditelapkan dengan disiplin yang tinggi. 

Kebijakan yang disusun haruslah berorientasi kepada vc<i dan mi•i 

lernbaga/i!l$1iiUSi ler$:but scrta tujuao yang hcndak di<apainya. Kebijakan 

yang tcrtuang dalam program kerjs ini bcrpcdomnn pada Undang-Undang, 

yang harus dilaksanaknn olch selurull personil sekolah. Untuk itu perlu odrutya 

langl<ah-langkah a&au kegiatan-l<egiatan penunjang dalam melakukan 

pen.gcndalian ketja sami.\ sejumlah onana untuk mencapai tujuan tcrscbuL 

Unsur·unsumya dima)uk:kan/dikategorikM sebagai bagian da.d fungsi 

sekundcr adminisuas~ komia kegiatannya beni(ll tdmis operasional yang 

tidak mcmc•·lukan kualitas pemikiran yang tinggi. yang meliputi 

ltrtatausahsan, keuangan, personalia_ pert>c:kalan, dan op<imahsasi hubungan 

dcngan masyarakal. 

Untuk dapat mclaksanakan secaro optimal unsur-un.sur di ata.·oc, porht 

adanya pengelolaan yang mcliputi pacncan..,. dari sctiap pn>giWft yang 

hendak dilaksnnakan; adnnya pengorganisasian sei:Wlgai \ltlljud kcrjasama. d; 

dalam ill$lilusi dimaksud; adan)'l pengarthan kcpada penon<:! agar tidal: 
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1ugas pokoknya: adanyn koordinasJ sehingga semua pekerjaan dcngan mnu 

tanpa korja sruna bcrlangsuns cklctif dan cfisicn scna scluruhnya •<tanh pada 

tuj uan yang sama; adMya kontrol dan pcn,pwas:an scbagai rangk4ian kegiamn 

mengukur 1ingkal cfclctivitU dan disicnsi keoja pcnoncl dcnpn aJau tanpa 

menggunnkan metode dan alat tencntu: dan Ad.anya komunikas:i. yang 

dioyatakan melo!ui ""JX)Xlnya lcrlla4ap infonnasi (pcsan) ~~ disampaiiwl 

secara sengaja kepadnn para guru. 

C. Saraa-Suran 

Dati hasil pembahasan pcnelitian, sirnpulan. don i mpli.ka.~1 sepcni telnh 

diuraik.an di aw, maka penulis rncng3jukan saran seba.aai berlkut : 

I. Kepala Sc:kolah dis..'lrunkan hendaknya dalam pcriluku kcpemirQpinunnya 

lcb<n difctuskan kcpada pc:n31un dan pembinun disiplin kcrja SMa 

St:nantiaSil mensosin1isasikan setia:p program kerj3Jlya dan kebijllk(m• 

kebijakM balk dalam _..,.n)a maupun da!am pelaksaniWl 1cknis, 

schins.ga para guru mcmilikJ sik:ap yang positif' dalam merespon $Cliap 

kcbijakan )ant; dikcluarkan. Dc:ngan dcmikion. para guru dC11gon semangru 

pengabditt.n yang linggi akan melaksanakan tuga:~o-tugasnyn denga.n optimal 

seru mcngal<om<Jdir rasa kdidal;puasannya yang 1imbul kodalam bC111uk 

•ktlvitas yang positi( Stbagai bentuk loyal has tcthacbp institu:Sinya 

9S 



• 
• 

• 

• 

• 
' 

2. Kcpnda para guru itu scndiri. hcndaknya d.aJam mcJakSilnak..un rugas scharl· 

hari disenai kelulusan hati dalam m<11gabdi kepoda in«itusinya de.lgan 

senan1iasa meningkadcao disiplin diri, serta lebih mcngoptimalkan potcnsi 

dijadikan scbagai pemicu bagi dirinya untuk dapat berbuat yona lebih baik 

dan lcbih optimal pada walau Y""ll obn dalang. Jdlingga pn:swi kerja yang 

dihasilkan mcnccrminkan loyalitas guru tcrsebul pada institusi tempatnya 
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