
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat korelasi yang signifikan antara kecerdasan emosional dan spritual

dengan perilaku organisasi, hal ini diperoleh nilai sig. untuk kecerdasan

emosional dan spritual sebesar 0.000. Hasil ini jika dibandingkan dengan

nilai probabilitas 0.05, maka ia lebih kecil (0.000 < 0.05). Sehingga bisa

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan

emosional dan spritual dengan perilaku organisasi.

2. Terdapat korelasi yang signifikan antara budaya organisasi dengan perilaku

organisasi di MTs Al-Hamidiyah Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut

Kabupaten Pelalawan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai sig. sebesar

0.002.  Hasil ini jika dibandingkan dengan nilai probabilitas 0.05, maka juga

masih ia lebih kecil dari 0.05 (0.002 > 0.05).

3. Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama sama antara

kecerdasan emosional dan spritual dan budaya organisasi berpengaruh

pada perilaku organisasi di MTs Al-Hamidiyah Pangkalan Bunut

Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Hal ini didasarkan pada hasil uji

regresi ganda dengan nilai F sebesar 17.016 dengan signifikansi 0.000.

Nilai taraf signifikansi 0.00 tersebut adalah lebih rendah dari pada 0.05,
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sehingga dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional dan spritual dan

budaya organisasi secara bersama berpengaruh terhadap perilaku

organisasi di MTs Al-Hamidiyah Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut

Kabupaten Pelalawan, dengan taraf siginifikansi 0.00. Sedangkan tingkat

pengaruh variable independen terhadap variable dependent pada taraf

0.786. Sedangkan koefisien determinasinya menunjukkan nilai 0.618. Hal

ini berarti, bahwa pengaruh variabel independen (kecerdasan emosional

dan spritual dan budaya organisasi) terhadap variabel dependen (perilaku

organisasi) adalah sebesar 61.8%, sedangkan sisanya yaitu 38.2%

dipengaruhi oleh variabel lain selain kecerdasan emosional dan spritual

dan budaya organisasi.

B. Saran-Saran

1. Kepada kepala dinas pendidikan perlu terus melakukan mengembangkan

pelatihan-pelatihan sebagai bentuk pendidikan non-formal lainnya bagi para

guru sehingga dapat meningkatkan pemahaman para guru tentang

pembelajaran.

2. Kepala sekolah dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab, disiplin,

keseriusan, dan kesungguhan dalah bekerja, sehingga kepala sekolah dapat

dijadikan sebagai model dalam meningkatkan gairah dan motivasi kerja bagi

para guru. Sehingga menjadi sumber inspiratif bagi komunitas warga

sekolah untuk membangun budaya motivasi berprestasi, berperan aktif
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sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta mampu meningkatkan

efisiensi dan prestasi kerja yang tinggi.

3. Kepala sekolah juga hendaknya memperbanyak pelatihan-pelatihan yang

melibatkan para guru seperti pelatihan strategi pembelajaran, materi

pembelajaran, media pembelajaran dan lain sebagainya agar segala apa yang

menjadi tujuan pendidikan dapat tercapai.

4. Kepada para guru terus menjadikan motivasi kerja sebagai konsekuensi dari

tugas-tugas sekolah. Sehingga perilaku yang berkaitan dengan pendidikan

terbangun dengan mudah.

5. Berdasarkan  hal  di  atas,  maka  sebaiknya  para  pendidik  harus  terus

meningkatkan  pendidikan yang  dimilikinya  dengan mengikuti berbagai

pelatihan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga

diharapkan kinerjanya pun akan lebih meningkat.


