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SIMPULAN, IMPLIK.ASI DAN SARAN 

A. Simpulao 

Setelah mengwailcao basil pcoelitian selanjutnya dik.emukaklln simpul11n 

pcoelitian W sebopi berilrut: 

I. Terd.apat hubungan positif dan signiftkan anuua kreativitas dengrut 

kompetensi pedagogik di SMP Negeri Keeamatan Perbauncan dcngan besar 

koefision korelasi sebesar r a 0.59. Hal ini berurti semakin tinggi i<teativjtAs 

maka ak.an semaldn tinggi kompetensi pedagogik gl<CU. Besaran l<oe!isien 

korelasi di aw menunjuklcao hubungan yang sedang di antarn kedua variabel 

tersebut dan sumbangan efektifnya mcneapai 31.96%. 

2. Ten!apat hubungan positif dan signiftkan antara m<>tivasi berprestasi dcngan 

kompetensi pedagogik guru di SMJI Nej!eri Kccamalilfl Pcroaungan dengan 

besar koc!isien korclasi scbesar r • 0,45. Hal ini berarti semakin tinggo 

motivasi berprestasi maka ak.an semakin tinggi kompetensi pedagogilc. guru. 

Ocsaran koefisien korelasi di ataS menunju](lcao hubungan yang sedang di 

Wltara kedua varia bel tersebul dan sumbangan efektifnya mencapai 17. 30 ¥ .. 

3. Terdapat hubungan positif dan signifilcao antara kreativitas dan motivasi 

berprestasi seeara bersama·sarna dengan kompetensi pedaaogik guru di SMP 

Negcri Kccamatan Perbaung011 dengan besar lc.odisien kotdasi sebasar r • 

0,70. Hal ini benuti bahwa semakin tinggi lc.rc:ativitas dan nlOiivasi 

berprestasi sccan. bersam..suo.a, maka alcao semakio tinggi kompetenSi 
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pcdasogik guru di SMP Negcri Kccamatan Pert>aW\&an. lksar kocfisien 

kor<:lasi di atas mcnunjul:lcan hubunaan yang kuat .. ,..,.. krutivi~a:~ dan 

motivasi berprcswi $C($t3 bersama-soma dcnpn kompctensi p<dagogik 

guru. Besamya tocal sumbangan yang diberikan ditunjukkan clcngao bcsatan 

k.oefisicn detcrminasi mcocapo.i 49%. 

Tcrujinya tiga hipotcsis yang diajulcan dalam penelirian ini sccara 

empcris memberi simpulan urnum bahwa lcrcativitas dan motiva>i bc:rprestasi 

mcrupakan faktor yang mcmililci korclasi alliU mcncnrukan dalam pcningkalan 

kon1pctensi pcdagogilc guru di SMP Negcri Kcc;amaton Pert>aung31l. 

B. lmpUiud 

Tcrujinya hipotesis yang diajukan dalam penclitia ini mcaunjuklcan bahv.-a 

krcativiw dan motivasi berpresta<i terdupat hubungan positif dan signifilwl 

dengan kompetcnsi pcdagogik guru di SMJ• Negeri Kecamatan Perba~~ngan. 

Berdasarkan basil anJ!lisis yang dilakukan sebelumnya bnh..-a krcativilllS 

bertorelasi positif dan signifilcan deogan kornpetcnsi pcdagogik guru di SMP 

Ncgeri Kecamatan Perbaungan dengan besar koefisicn korelasinya scbe1ur r • 

0,59 sedangk.an sumbangan cfel<.tifuya meneapai 31,96%. 

Temuon ini setidakoya membuktikan sccara empcris bahwa l<reativitas 

yang diperlibalkan guru mcrupakan faktor pcntiog dAn menentukan dalam kaitan 

peninglcatan kompetensi peda&ogik guru dalam mcnjalanJcan tugo.snya.. Guru 

mcn&pobn k.ornponen pcnting yang tx:r1c.aitan langsung dcng;an kcgiatan belajar 

mengajar di dalam kdas. Kcsogalan seorang guru dalam mengelola proses 
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pembclaj:uan pesena didik. akan mempengaruhi pro$cs pcru:apaian tujuan yang 

tclah ditetopkan. Dengan krea.tivi!As scorang guru akan memiliki l:epcdulian dan 

rasa bnggung jawab yang tinggi tcrhadap tugasnya dan sceara tcrus-mcnerus 

akan bcrupaya untuk mcngelola pembclajatan pcscn.a didik yang mcndidik 

sehillaga gwu nu:neipcakan suasana pembclajarao yang bervllritui, al:tif. inovatif, 

krea.tif, cfcktir dan mcnyenMgl<an. 

Mcrujuk pada temuan penclitian ini, implikasi yang dapat 

direlcomcnda$ikan adalah bahwa kepala sekolah scbagai pimpinM tcrtinggi di 

SMP Negcri Kceamatan Perbaungan hendaknya agar tcrus mencrus membangun 

krea.tiviw di IUI!angan guru dengan menyediakan fa.<ilitns agar daya krc3tivitas 

dari guru mcnillj\kat. K;eativita.< dap>t dilihat sebogai domngan bagi individu 

llJlar mcnggunakan pikiran untuk scsuatu yang sangat pcnting dan bcrharga bagi 

perubahan, komujuon dan kescjahtcraan. Dcmikion halnya ~rang guru j uga 

memilih petilllku kreatif dimana pcmiki,ran lacali.f digunakan unt\lk 

mcngemb3ngkon profesinya tcrutarna dolam mcnil\gkatkon kompctensi 

pcdagogiknya. Oisantping pcnyedioan f:uilitas untuk peningkallln krealivitas ini 

maka kcgi!WUl pcndidikan dan pcla tihan hendaknya terus dikcmlxlngkon pihak 

sekolah disarnping tetap mcmbcrikan peluang kepada guru sccara luas untuk 

mcngikuti kegiaiJln scjenis yang disclcnggarakan pihak-pihak yang terkait untuk 

n.\3Sa·n\aSll yang akan datang. 

Hasil analisis sclanjutnya menunjukkan bahwa rn<>tivasi bctpR:stasi 

bcrkorclasi pOSitif dan signifikan dengon kompc:tcnsi pedagogik guru di SMP 

Negcri Kccamatan Perbaungan dengan bo:sar kocf\Sicn kotdasi mcncapai 
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r = 0.46 dan bcsar swnbangan efektifnya 17.30'!.. Mempcrhatikan besar 

sumbangan efektif yang ditunjullo.u yang tcr&olong kecil berimplikasi perlunya 

kepala sekolah di SMP Negeri Kecamntan l'erbautl(lllll membc:rikan perhatian 

untuk membantu menwnbuhkan katakteristik gwu yang memiliki motiva.<i 

berpn:stasi yang tinggi yakni harapo.n sukses don keinginao berkompetisi clalam 

n>elak\lhn tugas. terutama bogi guru-guru yang sudalt mcmperol eb golong311 IV. 

Mcrcka beranggapan bahwa kemungkinon besar knrir tido.k akan mengalami 

peninakatan lagi. Olch sebab itu perlu diupayakon oleh pihnk kepala sekolah 

untuk masa~nasa yang llkan datang meningkatko.n motivO>i berprcswi guru-guru 

melalul pemberian penglwg;~M kepada guru yang berlla.<il dalam melllksanakon 

lugasnya. meningkatkan kesejahtcraan guru ago.r dapat melllkuko.n kajian pu.">ka 

au.u penelitian tindakon kelas untuk memperbaiki kualitas pembelajaran peserta 

didil<. menciptlkun iklim kompetisi yang schat di kalangun guru dan 

kepemimpinan kepala sekolah yang transparan, md1ksartlkan kesiatan 

Musyawnrah Ouru Mata Pelajaran (MOMP), memberikan kemudahan bagi guru· 

guru yang potensial wnuk meningkatko.n kemarnpuan akademiknya dengan sering 

diikutscrtakan mengikuti pelatihan-pelatihan atau pendidil:ao untuk 

pengcmbnngan wawasa.n kegunulltnya sehingga alcun men111gkatkan pula 

kompetensi pedagogik guru terscbut. kegiacan-kegiacan Iomba gwu betprc:stasi 

atau Iomba karya ilrniah guru. Diharapko.n melalui upaya ini llkan mendorong 

kesadaran &tJill untuk menggoli motivasi befprestasi pada diri seodiri. 

Apobila krcativitas d:tn motivasi betpreslasi )111\8 d imililci oleh guru 

meningkat malca kompetensi pc:daaogik guru llkan meningkat pula. Peningkalan 
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kompotcnsi pcdagogik akan berdampak ~cpada peningkalal\ kualitas 

pembelajaran clan pada ak.himya berdampak pada pcnin&katan IPrestasi belajar 

siswa.. 

C. Son a • Sorao 

Bcnlasarbn basil pcnclitian di liAs. berikut ini akan dikcmukalcan 

beberopa saran yang dikemukakan. sebagai berikut: 

I. Kcpala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang lledagai besma unsur terkait 

lainnya. agar lebih proaktif dan senantiasa memberikan peluang kepada guru

guru dalarn mcngikuri pendidikan dan pelatihan guna mcningl<atkan 

kompotensi pc:clagoaiknya yang akan berpengaruh pada mul\1 pendidikan di 

Serdang Bedagai pada masa yang akan dat<utg. 

2. Kcpala sckolllh dan guru SMP Negcri Kecamatan PerbaWlgan. hasil penelition 

ini setidaknya mcnjadi bahan masukan dan evallla;'i untuk selat~jumya 

melakukan perbaikan pada masa yang akan datang. 

3. Peneliti lain, dari hasil penelitian ini terlibat bahwa masih b>nyak faktor lain 

yang mempcngaruhi kompetensi podago&ik guru. Mcmpcrhatikan hal tcrscbut 

masih terbuka kenlWlgkinan untuk menggunakan variabcl lain setain variabct 

dalam pcnelilian ini untuk ditcliti pada masa yang akan data.ng. 
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