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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian dan analisis data yang telah dilakukan 

sebelumnya dalam penelitian di Sekolah Menengah Negeri 1 Kampar maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

tipe kepemimpinan guru terhadap iklim kelas yang kondusif di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur Kabupaten Kampar, baik 

berdasarkan nilai thitung yang menyatakan bahwa thitung>ttabel maupun tingkat 

signifikansi 

Hasil penelitian juga membuktikan bahwa persentase pengaruh variabel 

tipe kepemimpinan terhadap iklim kelas yang kondusif di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur Kabupaten Kampar adalah 

sebesar 53,6% dan sisanya 46,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak masuk dalam penelitian ini. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian maka 

dimukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Berdasarkan jawaban angket guru mengenai tipe kepemimpinan guru dan 

iklim kelas yang kondusif, dapat di lihat bahwa masih kurang tipe 

kepemimpinan guru di dalam kelas ketika proses belajar dan masih 
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ditemukanya iklim kelas yang belum kondusif. Disarankan kepada guru 

agar lebih meningkatkan tipe kepemimpinan guru dan lebih meningkatkan 

kondisi iklim kelas agar terciptanya iklim yang kondusif di dalam kelas 

ketika pembelejaran berlangsung. 

2. Pada butiran pernyataan mengenai kepemimpinan guru. Guru Masih 

kurang maksimal dalam menjawab butiran-butiran pernyataan yang di 

berikan artinya masih banyak guru yang belum maksimal dalam 

memimpin, hal ini terlihat dari persentase jawaban guru yang masih 

rendah yaitu guru menggunakan kekuasaan penuh terhadap dalam proses 

pembelajaran, guru tidak banyak beraktivitas dalam pembelajaran,guru 

tidak dominan dalam memimpin siswa,guru tidak mengawasi secara ketat 

siswa belajar Disarankan kepada guru agar lebih maksimal dalam 

memimpin di dalam kelas, sehingga hal tersebut  dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

3. Pada butiran pernyataan mengenai iklim kelas yang kondusif. Guru Masih 

kurang maksimal dalam menjawab butiran-butiran pernyataan yang di 

berikan artinya masih banyak guru yang belum maksimal dalam 

menciptakan iklim kelas yang kondusif, hal ini terlihat dari persentase 

jawaban guru yang masih rendah yaitu guru mengatur perabot di dalam 

kelas dan pada dinding kelas sebagai media penyampaian pesan 

pembelajaran. Di sarakan kepada guru lebih mengkondusifkan iklim kelas 

agar tercipta suasana yang menyenangkan dalam proses pembelajaran. 
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4. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan khusus untuk penelitian yang kaitannya dengan 

kepemimpinan guru dan iklim kelas yang kondusif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


