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SJMPULAN, IMPLlKASI, DAN SARAN 

A. Simpulau 

13erdasarkan hasll anal isis dan pembahasan penelitian, maka dapat diambit 

simpulan s~:bagai berikut: 

I. Hast! analisis stat1stik menunjukkan baltwa terdapat hubungan yang signifikan 

ant.ara komunikas1 mterpersonal d.:11ran efekltvu.as manajemen kelas. Besamya 

koefisien korelasllomumkas1 mterperson.al dengan efektJvilasmanajemen kehrv--------j 

adalah 0)3 dan kodis1en detenmnasmya adalah O,J 1. Dengan demikian ll,l% 

varians etektivitas mana.Jcmen kelas guru dapat dijelaskan oleh kemampuan 

komunik.ast interpersonal guru. Sumbangan efektifnya adalah sebesar l4,48%. 

2. Hasil analisis statistik mcnunjukkan bahwa te-rdapat hubW1gan yang signifikan 

antara motivas1 kerja dengan efektivitas manajemen kelas Besarnya k.oefisien 

korela~i motivasi kerja dengan eteJ..ttvitas manajemen kelas adalah 0,28 dan 

koefisien determinasinya adalab 0,08. Dengan demik.ian 8,3% varians efektivitas 

rnanaJemen kelas guru dapat dlJelaskan oleh tmggi rendahnya mottvasi ke.rja guru. 

Sumbangan efek1ifnya adalah sebesar 8,92%. 

3. Hasil analtsis statbtik menunJukkan babwa terdapat bubungan yang signifikan 

antara kecerdasan emosional dengan efektivitas manajemen kelas. Besarnya 

koetlsten korelasi kecerdasan emosionaJ dengan etektavitas manajemen lceJas 

adalah 0,30 dan 1\oetisien determinasmya adalah 0,09. Dengan demikian 9,20% 
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varians efel"1ivllas manajcmen kelas guru dapat dijelaskan olch kecerdasan 

emosional yang dimilikinya. Surnbangan efektifnya adalah sebesar 1 J,7J%. 

4. Perhitungan secara statistik menunjukkan bahv.-a terdapat hubungan yang 

signifikan antara komumkasi mterpersonaJ, motivasi kerja. dan kecerdasan 

emosional secara bersama-sama dcngan etektivitas manajemen kelas. Besamya 

koefisic!n korelast komunikast interpersonal. motivasi kerja, dan kecerdasan 

emos10nal secara bersama-sama dengan etek-tivitas manajemen kelas adalah 0,59 

dan koefisi~n detc:nninasinya adalah 0,35. Dengan dem1 tan o vanans 

efektivitas manajemen kdas guru dapat dijeJaskan secara bersama-sama oleh 

kemampuan komuruka~i interpersonal, tingginya motivasi ke1ja, dan tingginya 

kecerdasan emosronal. Artinya bahwa dengan kemampuan komunikasi 

mterpersonal, tinggmya mottvasi kerja, dan tingginya kecerdasan emosional akan 

menyebabkan makin efcktifnya manajemt=n kelas guru 

B. lmplikasi Uasil Penelitian 

Berdasarkan unuan dan simpulan hastl penelitian_ selanJulnva dijabarkan 

implikasi basil pene!H1an sebagai benkut 

1. UJlaya meningkatkan komunikasi interpenonal 

Upaya yang dapal dilakukan untuk memngkatkan komunikasi mrerpersona1 

dalam rangk.a meningkatkan efektiv1tas manajemen kelas adalah: 

Pel'lmna: Seorang t:,ruru harus mampu menciptakan suasana yang kornunikatif dalam 

kelas, agar aotar komunikan dan pendengar teqalin k.omunikast yang baik.. Ka.reoa 

dengan demildan akan tercipta interaksi yang baik antara guru dan siswa. Kedua: 
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Guru harus mampu memaham1 keberadaan dm siswa. Karena dengan demikian 

siswapun akan memahami/ mengerti akan keberadaan/posisi guru Cara yang dapat 

ditempuh adalah saling percaya dan bisa membuka diri terhadap orang lain. Ketiga: 

Guru harus mampu mengkomunikasjkan pikiran dan perci.SaaJlJlya secara tepat 

K eempal' sa ling menerima dan memberikan dukungan yaitu memahami dan mengerti 

scrta memberikan contoh yang sepcrlunya agar para siswa mampu rnemecahkan 

persoalan yang konstruktif terhadap masalah yang dia1aminya Keluna: 

Berkomunlkas1 dengan Sl lap yang batk Seonrnggunrfm.t'unnmammnpnu"71rnme!!f,1l'te!nla:npllikax:anr·~r.tt--------l 

herkomunikas1 yang baik yang sesua1 dengan kritena berk:omunikast y:Ang baik yrutu 

memiliki volume suara yang tepat, ekspresi yang sesuai. dan gaya yang ndak 

berlebihan Selain itu suara guru juga harus <lipahati.kan Keenum: Penggunaan 

komunikasi nonverbal juga harus diperhatikan oleh seorang guru. Hal ini penting 

mengingat bahwa supaya komunikasi verbal lebih mudah dan lebib cepat dimengerti 

perlujuga didukung olch komunikasi nonverbal. 

2. Upa)a tueningkat.kan moth ~si kerja 

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasa ketja dalam 

rangka meningkatkan ef;;:ktivitas manaJemen kelas adalah sebagru berikut: 

PerLama~ Guru perlu mendapat pengakuan dan penghargaan terbadap pekerjaannya 

jika ia berhasil melakukannya, baik dari kepala sckolah maupun dari pejabal yang 

berkompeten. Sepcrt1 puJian di depan umum, penghargaan dan penghonnatan baik 

daJam bentuk maten rnaupun nonmaten. Kedua: Guru perlu mendapat kelonggaran 

dan keleluasaan dala.m mcnJalankan tugasnya asalkan sesua1 dengan looridor dan 

110 



peraturan yang herlaku. Guru yang berhas1l perlu mendapat promosl jaba1an sehingga 

dapat terctpta persain~.ran yang sehat dalam melaksanakan tugas. Kellgtr Guru yang 

berprestasi pcrlu mendapaL pcrluasan pekerja.an sehingga ia merasa tertantang untuk 

menyelesa1kan semua tugas yang diembannya dengan harapan ja mendapat 

imbalannya Keempat Guru yang berhasil dalam melaksanakan tugasnya dan 

mempuoyai kemampuan untuk memngkatkan ilmunya, perlu diheri kesempatan 

uotuk belajar pada JCnjang yang leb1h tinggi Kclima: Guru perlu diperlakukan 

sebagat mlfr.d keijtrbu1\an-sctmgarkary.l\van.:-----------------------l 

3. Upaya meningkat~n kecerda~an emosionaJ 

Upaya yang dapat dilakukan untuk merungkatkan kecerdasan emosional 

dalam rangla meningkittkan efek11vitas manajemen kelas adalah: 

Pertumu: Seorang guru harus mengenali kecerdasan emosional yang dimilikinya 

dengan earn tes keccrdasan emosionaJ yang ~udah baku (EQ MAP). Kedua~ Dengan 

sudah diketahuinya tingkat kecerdasan emosionalnya. d1a akan dapat mengoreksi diri 

dan m~mpdajan kelemahan-kdemahan yang climilikinya. Setclah itu dia akan 

berusaha untuk meningkatkan kc<:erdasan emosionalnya yang padn haluanoya dia 

akan mcngecti dan mt!mahami perasaan dirinya sendiri dan perasaan OraJJg lain 

sehingga dapat dtaplikasikan dalam rangka meningkatkan efektcvutas maoajemen 

~elas Keti~o: Guru harus mampu ml.!manfaatkan potensi emosinya dengan baik 

Keempul. Guru harus mampu mengembangkan empati kareua akan meningkatkan 

daya intuinf dan menjalin hubWlgan emosional yang lebth baik. 
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C. Sarnn 

Berdasarkan uratan yang tertuang dalam simpulan dan imphkas1 hasil 

pt."llehtian maka dapat diherikan beberapa saran antara lain: 

J>erwmu. Kcpa.da kcpala seJ...olah s~laku pemimpin sekolah dan penilik sekolah 

ktranya mampu sebaga1 teladan yang ratut ditiru oleh guru dalam .rangka 

meningkatkan !,omumkast interpersonal. motivasi kerja dan kecerdasan emosJonat 

yang bermuara kepada cfeki:tVttas manajemcn kelas. 

KeduiJ .' Guruircmbrl..~dtdi~gajar-yang-llaik-bagi-slSWall)''----------l 

Kellga. Departemerl Pend1dtkan Nastonal/Dioas PendJdikan perlu membuat suatu 

kegiatan mtsalnya 'ierninar, penataran., lokakarya, penyuJuhan, simposium dan 

s~bagainya dalam rangka men1ngkatkan kualitas guru khususnya dalam bidang 

manajemen k.ela.s. 

1\ecmpm Kt:pala sckolah sebaga1 pemtmpm sekolah hendaknya dapat menjalin 

hubungan kcr;a5ama yang batk dengan guru, pegawru sekolah, dan dengan personil 

lainnya yang terdapat di hngkltngan ~kolah yang bersangkutan dan bahkan 

masyarnkat yang berada atau berbubungan dengan sckolah. 

Keluna: Keadaan para guru SMA Ncgeri memiliki karakteristik ataupun kemampuan 

yang beragam, oleh !..arena ltu para pembina, pengawas dan tenaga penyuluh 

lapangan dalam rangka mcntngkatkan kualitas l:,'Uru, perlu menyesuaikan teknik 

pembinaan agar dapat membt:rikan rangsangan dan mudah ruterima oleb para guru. 

Dan pada gillram1ya para guru akan bersemangat dan mempwtyai gairah untuk: 

meningkatkan kualitas dlri mereka. 
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Keen(lm; Pada penehtl yang tertari~ dalam bidang kajian ini untuk mengadakan 

penelitian dengan melibatkan lebih banyak lagi variabel prediktor dan respondeD, 

sehingga aspek lain yang diduga memiliki surnbanbran yang 1ebih berarti terbadap 

efektivitas manajetnen kclas. 
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