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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar kan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa Sekolah

Menengah Atas Negeri 2 Bangkinang Kota dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah di Sekolah Menengah Atas

Negeri 2 Bangkinang Kota secara keseluruhan tergolong baik dengan rata-

rata persentase 79,71%. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan

demokratis kepala sekolahtergolong baik karena berada pada rentang

interval 60% - 80% dikategorikan “baik”

2. Kinerja guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Sekolah Menengah

Atas Negeri 2 Bangkinang Kota secara keseluruhan tergolong baik dengan

rata-rata persentase 79,85%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru

rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tergolong baik karena berada pada

rentang interval 60% - 80% dikategorikan “baik”

3. Berdasarkan hasil uji korelasi product moment diperoleh bahwa nilai

rhitung>rtabel baik pada taraf signifikan 5% maupun 1% (0,374<0,693>0,478),

sehingga Ho ditolak Ha diterima yang bearti bahwa ada pengaruh yang

signifikan gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap kinerja

guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Sekolah Menegah Atas

Negeri 2 Bangkinang Kota.

4. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R

Squarea dalah 0,462 atau 46,2%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase
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sumbangan pengaruh gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah

terhadap kinerja guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebesar

46,2%. Sedangkan sisanya sebesar 53,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

B. Saran

1. Guru

Diharapkan kepada guru rumpun IPS agar tetap mempertahankan

kinerjanya yang telah tergolong baik dan lebih maksimalkan lagi kinerja

guru rumpun IPS agar bisa menjadi sangat baik.Sebaiknya guru yang

belum bisa dalam membuat video untuk materi pelajaran yang akan

diajarkan harus ditingkat kan lagi, karena persentase nya yang paling

rendah yaitu 60%. Dan diharapkan kepada guru untuk lebih meningkat

kinerjanya agar pencapaian pembelajaran. Dan sebaiknya guru juga harus

meningkatkan lagi pemberian tugas khusus kepada siswauntuk menunjang

kemajuan pola pikir siswa dan peningkatan mutu pendidikan serta kinerja

guru karena persentase nya paling rendah yaitu 66,67%.

2. Kepala Sekolah

Diharapkan kepada kepala sekolah SMAN 2 Bangkinang Kota untuk lebih

meningkatkan lagi dalam menindak bawahan yang melanggar disiplin

dengan melakukan perbaikan kesalahan dan memberikan pemahaman dari

ketidak disiplinan guru agar  guru tersebut tidak melakukan kesalahan yang

sama dan tidak berdampak kepada guru yang lain. Karena perentasenya

yang paling rendah yaitu 60%.



104

3. Peneliti

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang faktor-faktor

lain yang dapat mempengaruhi kinerja guru selain dari gaya

kepemimpinan demokratis, misalnya gaya kepemimpinan otoriter, ataupun

laizer fire


