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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasanya, maka dari penelitian

mengenai pengaruh keterampilan manajerial kepala sekolah terhadap kinerja

guru di SMP Negeri  Satap 22 Konawe Selatan, dapat diperoleh kesimpulan

sebagai berikut:

1. Keterampilan manajerial kepala sekolah di SMP Negeri Satap 22 Konawe

Selatan dikategorikan sangat baik. Hal tersebut  diukur berdasarkan presepsi

guru di sekolah tersebut bahwa 100% atau 21 guru menganggap bahwa

kepala sekolah telah memiliki keterampilan manajerial yang sangat baik.

2. Kinerja guru di SMP Negeri Satap 22 Konawe Selatan dikategorikan sangat

baik. Hal tersebut diukur berdasarkan presepsi dirinya sendiri atau anggapan

guru terhadap dirinya terkait kinerja bahwa 96% atau 20 guru menganggap

bahwa dirinya telah memiliki kinerja yang sangat baik sedangkan yang

menjawab baik hanya 4% atau 1 orang.

3. Terdapat pengaruh positif dan singnifikan keterampilan manajerial kepala

sekolah terhadap kinerja guru di SMP Negeri Satap 22. Hal tersebut sesuai

dengan perhitungan koefisien korelasi ditemukan sebesar 0,458 , harga rhitung

tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga rtabel. Untuk taraf singnifikasi

5% dan N=21, maka di peroleh rtabel = 0,433. Karena rhitung > rtabel , maka H1

diterima dan H0 ditolak. Selain itu untuk mengetahui Pengaruh keterampilan
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manajerial kepala sekolah terhadap kinerja di SMP Negeri Satu Atap 22

Konawe Selatan ditemukan bahwa nilai b dan a, di peroleh persamaan regresi

sebagai berikut : Y’= 77,38 + 0,20. Dengan rumus regreasi sederhana,

diketahui berapa besarnya harga a dan b dengan demikian dapat diketahui

besarnya x akan mempengaruhi y sebesar 77,58. Sehingga dapat dikatakan

bahwa terdapat pengaruh yang sangat positif/singnifikan pada keterampilan

manajerial terhadap kinerja guru. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

kedua variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja guru dipengaruhi

keterampilan manajerial kepala sekolah sebesar 20,9% maka 79,1% nya lagi

ditentukan oleh factor lain. Hal tersebut di buktikan dari hasil perhitungan

dengan menggunakan rumus koefisien determinasi, yaitu KD=r2 x 100%.

KD= 0,4582 x 100%. KD= 0,209 x 100% KD= 20.9%

B. Saran

sebagai uraian terakhir dari pembahasan ini ada beberapa saran dari

penulis sebagai berikut:

1. Diharapkan keterampilan manajerial kepala sekolah semakin

ditinggkatkan lagi. Hal ini untuk meningkatkan kualitas kinerja guru agar

program-program yang telah di rencanakang dan disusun dapat tercapai.

2. Kepada para pihak sekolah terutama guru-guru perlu perhatian dalam

mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya terutama dalam hal

pembelajaran agar tidak terjadi ketidak berhasilan suatu pendidikan

dengan cara memberikan kesempatan pada guru-guru untuk mengikuti
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pelatihan-pelatihan/penataran yang sesuai dengan bidang studi atau mata

pelajaran yang diasuhnya.
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