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BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan

terhadap kinerja guru pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 013 Pintu Gobang Kari

Kabupaten Kuantan Singingi, untuk mengetahui seberapa besar disiplin kerja dan

hasil kerja mempengaruhi kinerja guru serta mengetahui kebijakan- kebijakan

yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru.

Dengan melihat dari berbagai uraian yang telah dijelaskan diatas tadi

dalam penelitian ini, maka pada bab ini penulis berikan kesimpulan dimana hasil

penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa “ Analisis Pengaruh

Kedisiplinan Terhadap Kinerja Guru pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 013 Pintu

Gobang Kari Kabupaten Kuantan Singingi antara lain:

1. Tingkat disiplin kerja guru pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 013 Pintu

Gobang Kari Kabupaten Kuantan Singingi tergolong sangat baik, ini

terlihat dari hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai disiplin

kerja. Namun jika dilihat berdasarkan indikator  disiplin kerja, masih ada

indikator seperti kehadiran guru yang masih rendah. Hal ini dibuktikan

dengan tingginya tanggapan responden terhadap kehadiran guru yakni

sebanyak 14 orang atau 60,87% mengatakan kehadiran guru masih baik.

Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran pada guru itu sendiri serta

masih kurangnya perhatian pemimpin dalam mengawasi guru.
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2. Jika dilihat dari hasil rekapitulasi kinerja guru, tingkat kinerja guru pada

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 013 Pintu Gobang Kari Kabupaten Kuantan

Singingi tergolong sangat baik. Namum ada indikator seperti memiliki

keahlian (skill) dan kompetensi dalam menyelesaikan pekerjaan yang

masih rendah. Ini dibuktikan banyaknya tanggapan responden terhadap

memiliki keahlian (skill) dan kompetensi dalam menyelesaikan pekerjaan

yakni 20 orang atau sebesar 86,96% mengatakan masih kurang memiliki

keahlian(skill) dan kompetensi dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini

disebabkan faktor usia, kurangnya pengarahan dan bimbingan dari

pemimpin , serta kurangnya minat guru untuk belajar mendalami lagi

mengenai keahlian yang sudah mereka miliki.

3. Terdapat pengaruh positif antara disiplin kerja dengan kinerja guru. Hal ini

berarti bahwa makin tinggi tingkat disiplin kerja, maka makin baik pula

kinerja yang dimiliki oleh guru. Sebaliknya makin rendah tingkat disiplin

kerja, maka makin buruk pula kinerja yang dimiliki oleh guru. Oleh karena

itu disiplin yang tinggi merupakan variabel penting untuk meningkatkan

kinerja guru.

6.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai sumbangsih terhadap

disiplin kerja dan kinerja guru pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 013 Pintu

Gobang Kari Kabupaten Kuantan Singingi antara lain:

1. Untuk mencapai kinerja guru yang terarah, tertip dan tepat sasaran

hendakanya kedisiplinan guru harus lebih ditingkatkan melalui
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pengawasan, pengarahan dan bimbingan dari pemimpin serta memberi

pemaham tentang betapa penting disiplin bagi diri sendiri. Jika guru tidak

bisa mendisiplinkan diri mereka sendiri maka sekolahlah yang

menerapkan disiplin kepada para guru dengan cara: membuat peraturan

kerja yang jelas, menegakkan disiplin positif dengan memberi peringatan,

seperti surat peringatan 1, 2, 3, demosi jabatan yang setingkat lebih rendah

dari jabatan/pekerjaan yang diberikan sebelumnya, pembebasan dari

jabatan untuk dijadikan tenaga kerja biasa bagi yang memegang jabatan.

2. Kepala sekolah hendaknya: (a) meningkatkan berbagai pengetahuan dan

keterampilan terutama dalam bidang pengetahuan tentang keahlian

masing-masing guru, baik melalui pelatihan (Diklat) atau membaca

berbagai macam literature, (b) memberikan kesempatan kepada setiap guru

untuk mengikuti pedidikan dan pelatihan, seminar, dan lokakarya untuk

meningkatkan kompentensinya dalam melaksanakan tugas yang

diembannya.

3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan variabel-variabel

lain agar dapat terlihat dan diketahui variabel lainnya yang dapat

mempengaruhi atau mempunyai hubungan dengan peningkatan kinerja

guru.


