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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

       Berdasarkan hasil analisi dan pembahasan pada uraian yang terdahulu 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan manajerial kepala sekolah di SMK Muhammadiyah 3 

Terpadu Pekanbaru berada pada klasifikasi baik dengan persentase 

67.647%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepala sekola telah memiliki 

kemampuan dan pemahaman yang baik dalam hal manajerial. 

2. Kinerja guru di SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru berada pada 

klasifikasi baik dengan persentase 64.705%. Hal ini menunjukkan bahwa 

guru di SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru telah dapat 

menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan aktivitas sebagai 

seorang guru dengan baik. 

3.  Ada pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan manajerial kepala 

sekolah terhadap kinerja guru di SMK Muhammadiyah 3 Terpadu 

Pekanbaru. Ternyata Ha dapat diterima pada taraf signifikansi 5% (0.349) 

dan 1% (0.449) yang dibuktikan dari hasil yang dinyatakan nilai ro 

(observasi) = 0.533. Berdasarkan analisis persamaan regresi linear 

sederhana dinyatakan nilai koefisien b adalah 0,479 dan nilai koefisien a 

adalah 44.929 yang berarti setiap kali variabel Y bertambah satu, maka 

rata-rata variabel Z bertambah 0.497. Berdasarkan perhitungan nilai t 

diketahui t hitung adalah sebesar 3.559  dan lebih besar dari t tabel yaitu 
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2.874. berarti dengan semakin baiknya pelaksanaan manajerial kepala 

sekolah maka semakin baik pula kinerja guru.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran-

saran untuk dapat dipertimbangkan kepada yang bersangkutan, antara lain: 

1. Kepada Kepala SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru kiranya dapat 

melaksanakan penyusunan perencanaan sekolah secara lebih baik lagi. 

Karena segala perencanaan yang baik akan mempengaruhi kegiatan yang 

akan dilakukan selanjutya. Serta dalam hal melakukan evaluasi terhadap 

kinerja guru agar dapat lebih diperhatikan lagi. Dengan semakin baiknya 

kepala sekolah dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja guru, maka 

akan semakin memberi pengaruh yang baik pula terhadap perbaikan 

kinerja guru. Hasil evaluasi juga merupakan bahan penting untuk 

memperbaiki perencanaan. 

2. Bagi guru di SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru kiranya dapat 

mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif, mengembangkan 

kemampuan inovasinya, dan kreativitas  dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas. Karena dengan suasana, inovasi, dan kreativitas 

yang baik dilakukan guru akan memberikan semangat yang tinggi bagi 

siswa dan siswi dalam mengikuti pelajaran. 

3. Kepada staff dan karyawan di SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru 

kiranya dapat melaksanakan tugas dan tangung jawabnya sebagai seorang 

pendidik dan tenaga kependidikan dengan profesional serta mampu 
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menerapkan kedisiplinan dalam setiap aktivitas kerjanya. Karena setiap 

pekerjaan jika dilakukan dengan sikap profesional dan kedisiplinan yang 

baik akan terselesaikan dengan baik dan hasil yang memuaskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


