
 

71 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa  

1. Manajemen Kompensasi Terhadap Disiplin Kerja Guru di MIS Alkhairaat 

Kendek Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut Provinsi 

Sulawesi Tengah”, Kondisi manajemen Kompensasi yang ada di MIS 

Alkhairaat Kendek Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai 

LautProvinsi Sulawesi Tengah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat 

sedikit kendala dalam pemberian kompensasi di karenakan dana sekolah yang 

hanya bersumber dari Dana Bos sehingga biasanya pemberiaan kompensasi 

tidak tepat pada waktunya. Adapun proses manajemen kompensasi yang ada 

di MIS Alkhairaat Kendek merupakan keputusan pihak yayasan dan kepala 

sekolah yang bersangkutan. 

2. Ada pun untuk disiplin kerja guru masih terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi disiplin kerja guru terhambat, seperti jarak dan mobilitas 

pegawai yang terbatas, namun pihak sekolah terus mengupayakan berbagai 

opsi dalam mengatasi hal tersebut seperti menyediakan rumah tempat tinggal 

bagi guru yang tidak memiliki kendaraan serta jarak rumah yang jauh. 
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3. Peran manajemen kompensasi sangat berperan dalam kedisiplinan kerja guru 

karena sebagian besar guru telah disiplin dalam bekerja karena kompensasi 

yang mereka terima setiap mereka menerima gaji/honor mengalami 

peningkatan dan kepala sekolah maupun ketua komite sekolah menjalankan 

tugasnya dengan baik dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan 

mengontrol jalannya manajemen kompensasi yang ada di MIS Alkhairaat 

Kendek. 

B. Saran 

Dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka adapun saran-saran 

yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil kesimpulan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Disarankan agar dari pihak sekolah berusaha meningkatkan kompensasi 

yang diberikan sehingga pihak pegawai (guru) semakin merasa tercukupi. 

Serta terus memberikan yang terbaik bagi pegawai baik dari segi insentif, 

bonus hingga tunjangan. Juga pentingnya untuk merekrut tenaga tata usaha 

sehingga pihak guru tidak ada lagi yang terlambat mengajar karena 

mengerjakan hal-hal administrative lainnya. 

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya melihat Manajemen 

kompensasi saja tetapi dapat juga dilihat dari kinerja kepala sekolah dan 

administrasi personalianya. 

 


