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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti

lakukan di SMA N 1 Kampar yang dijelaskan pada bab IV, Penulis dapat

menyimpulkan bahwa upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi

sosial guru pada guru mata pelajaran ekonomi sudah terlaksana dengan cukup

baik, hal ini dibuktikan dari usaha-usaha kepala sekolah dalam meningkatkan

kompetensi sosial guru ekonomi, yaitu meliputi:

a. Kepala sekolah Membimbing pengetahuan pendidik tentang adat dan

istiadat sosial dan agama dengan saling bertegur sapa, menjalin

silaturrahmi, serta pendidik maupun tenaga kependidikan diikutsertakan

dalam berbagai forum dan mendapatkan hak dan perlakuan yang sama.

b. Kepala sekolah Membina pengetahuan pendidik tentang budaya dan tradisi

dengan selalu mengadakan kegiatan ekstrakulikuler rutin dan juga

berbagai kegiatan dalam masyarakat serta dibiasakan untuk senyum,

salam, dan sapa. Kepala sekolah juga membuat tata tertib mengajar guru

agar guru dapat mengajar dengan profesional dengan melengkapkan dan

menyediakan berbagai keperluan sekolah.

c. Kepala sekolah berusaha mempertinggi pengetahuan pendidik tentang inti

demokrasi dengan memberikan motivasi dan dorongan kepada para

pendidik dalam berbagai kesempatan, jika ada masalah kepala sekolah ikut

andil dalam menyelesaikannya. Dukungan dan kesempatan bagi pendidik
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terbuka seluas-luasnya agar para pendidik dapat meningkatkan

keahliannya.

d. Kepala sekolah berusaha membina pengetahuan pendidik tentang estetika

dengan diadakannya gotong royong bersama dan menghias ruang kelas

serta halaman sekolah.

e. Membangkitkan dan merangsang pendidik dalam meningkatkan apresiasi

dan kesadaran sosial kepala sekolah mengadakan berbagai macam

kegiatan keagamaan seperti kegiatan jumat pagi, serta pembinaan kepada

para guru dalam berbagai rapat rutin seperti pada rapat awal tahun ajaran,

rapat awal semester, rapat kkelulusan, rapat kenaikan kelas, rapat program,

rapat evaluasi, rapat staff, rapat penerimaan siswa baru.

f. Kepala sekolah membina sikap yang benar pendidik terhadap pengetahuan

dan pekerjaan melalui rapat rutin serta forum diskusi. Serta penyediaan

sarana dan prasarana sekolah agar pendidik maksimal dalam menjalankan

tugasnya.

g. Kepala sekolah membangkitkan rasa setia pendidik terhadap harkat dan

martabat manusia kepala sekolah selalu mengarahkan agar para guru

saling tolong menolong dalam menjalankan tugasnya beberapa guru selain

mengajar juga ditugaskan untuk mengurus sarana prasarana, kurikulum,

perpustakaan, laboran. Dan memberikan riward kepada pendidik yang

berprestasi.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran yang

berhubungan dengan upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi

sosial guru.

1. Diharapkan kepala sekolah untuk lebih menyelenggarakan dan

melaksanakan berbagai macam upaya-upaya baru yang berhubungan

dengan kompetensi sosial guru. Seperti pengaturan meja guru, rapat

breafing rutin, dll. Karena dengan semakin efektifnya kompetensi sosial

guru, maka tujuan dari proses pemebelajaran akan mudah tercapai.

2. Untuk meningkatkan kompetensi sosial guru kepala sekolah hendaknya

terus memberikan arahan dan saling menjaga komunikasi agar tidak terjadi

miss communication.

3. Guru hendaknya mengikuti dan melaksanakan arahan kepala sekolah

dengan sebaik-baiknya. Demi terwujudnya visi-misi sekolah dan guru

yang kompeten.

4. Hendaknya kerjasama antar guru lebih ditingkatkan lagi, baik kerjasama

antar guru dalam sekolah maupun kerjasama antar sekolah.


