
BAB V 

PENUTUP 
 
 

 
A. Kesimpulan  

Berdasarkan  penelitian yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat 

di uraikan disini beberapa kesimpulan sebagai berikut; 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan manajerial kepala 

sekolah dengan kepuasan kerja guru  di Madrasah Tsanawiyah Swasta 

Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Hal ini ditunjukkan dari  hasil 

uji korelasi yang diperoleh nilai sig. untuk kemampuan manajerial kepala 

sekolah sebesar 0.001. Hasil ini jika dibandingkan dengan nilai probabilitas 

0.05, maka ia lebih kecil (0.001 < 0.05).  

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja guru terhadap 

kepuasan kerja guru  di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan 

Raya Kota Pekanbaru. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji korelasi yang 

diperoleh nilai sig. sebesar 0.001.  Hasil ini jika dibandingkan dengan nilai 

probabilitas 0.05, maka ia juga masih lebih kecil dari 0.05 (0.001 < 0.05).  

3. Terdapat hubungan secara bersama-sama antara kemampuan manajerial 

kepala sekolah serta motivasi kerja guru dengan kepuasan kerja guru  di 

Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. 

Hal ini didasarkan pada perhitungan  regresi ganda, yaitu signifikan nilai F 

sebesar 19.913 dengan signifikansi 0.000. Nilai taraf signifikansi 0.00 
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tersebut adalah lebih rendah dari pada 0.05. Hasil ini, didukung oleh adanya 

nilai koefisien determinasi yang menunjukkan nilai 0.493.  Hal ini berarti, 

bahwa pengaruh variabel independen (kemampuan manajerial kepala 

sekolahdan Motivasi kerja guru) terhadap variabel dependen (Kepuasan 

kerja guru ) adalah sebesar 49.3%, sedangkan sisanya yaitu 50.7% 

dipengaruhi oleh variabel lain selain kemampuan manajerial kepala sekolah 

dan Motivasi kerja guru.  

B. Saran 

1. Kepala sekolah hendaknya meningkatkan kemampuan managerialnya secara 

terus menerus, misalnya dengan mengikuti berbagai pelatihan yang mampu 

memberikan kontribusi bagi kemampuan manajerialnya. 

2. Para guru juga harus meningkatkan motivasi kerjanya, misalnya dengan 

menyadari bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan mulia. 

3. Seluruh stakeholder pendidikan di Kecamatan Tenayan Raya diharapkan 

juga membantu memberikan kondisi yang nyaman bagi  para guru dan 

kepala sekolah, agam mereka mampu menjalankan tugas dan fungsinya 

dengan baik. Sehingga kepuasan kerja guru dapat terus meningkat. 

 


