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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya rendahnya mutu guru yang terjadi karena beberapa

faktor, diantaranya adalah mengajar bukan dibidang keahlian atau bukan di

jurusannya, akses internet yang masih minim sehingga meyulitkan

pengembangan ilmu pengetahuan tentang masa kini, serta jarak sekolah

dengan kediaman guru yang lumayan jauh ditambah dengan akses jalan yang

masih belum baik. Beberapa faktor ini sangat mempengaruhi mutu guru.

Mengajar bukan dibidangnya menyebabkan kurang maksimal dalam

pengajaran, susahnya akses internet menyebabkan susah berkembangnya

pengetahuan guru, termasuk susah untuk mengupdate beberapa materi

pelajaran yang akan diajarkan, serta akses jalan yang masih banyak yang rusak

menyebabkan keterlambatan guru, apalagi di musim hujan yang bukan hanya

jalan yang rusak, tetapi juga banjir  dijalan.

Sementara untuk mengatasi permasalahan mutu guru di atas maka

digunakan strategi Kepala Sekolah yang benar-benar bisa mengatasi

permasalahan yang terjadi. Strategi Kepala Sekolah yang digunakan ialah

dengan melakukan program peningkatkan kualifikasi guru, peningkatkan

kemampuan guru yang bersifat khusus, serta pembinaaan dan pengembangan

kemampuan professional guru.

Dapat disimpulkan dari strategi Kepala Sekolah yang diterapkan

dalam mengatasi rendahnya mutu guru yakni dengan program peningkatkan
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kualifikasi guru, peningkatkan kemampuan guru yang bersifat khusus, serta

pembinaaan dan pengembangan kemampuan professional guru telah berhasil

dalam meningkatkan mutu guru. Selain itu, peran dari strategi Kepala Sekolah

ini merubah mutu guru menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dibuktikan

dari hasil observasi yang memenuhi tingkat indikator sebagaimana telah

ditentukan sebagai pengukuran mutu guru.

B. Implikasi.

Penelitian tentang Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan

Mutu Guru Di SMAN Kecamatan Bantan meberi implikasi terhadap semua.

Hal ini dikarenakan beberapa implikasi yang peneliiti simpulkan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu trik kepala sekolah dalam memimpin

2. Sebagai motivasi kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya

3. Sebagai motivasi guru untuk menjalankan tugasnya.

4. Sebagai ilmu yang bermanfaat bagi para pembaca

C. Saran

Peneliti memberi saran kepada kepala sekolah untuk memperhatikan

mutu guru yang ada, memberikan perhatian lebih terhadap guru yang ada,

termasuk juga guru yang masih memiliki mutu yang rendah. Layaknya Kepala

Sekolah yang bijak hendaknya mencarikan solusi yang baik agar terciptanya

mutu guru yang baik, bukan memvonis karena kekurangan guru tersebut.

Selanjutnya dari strategi kepala sekolah yang diterpakan yakni program

peningkatkan kualifikasi guru, peningkatkan kemampuan guru yang bersifat
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khusus, serta pembinaaan dan pengembangan kemampuan professional guru

di harapkan dapat menjadi acuan menjadi kepala sekolah yang baik dan

bermutu. Peneliti juga memberi saran kepada para guru agar selalu dan selalu

untuk lebih memperbaiki diri, termasuk memperbaiki ilmu dengan belajar,

belajar, dan belajar dengan giat.


