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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian dan pembahasan hasil Penelitian pada bab

sebelumnya, maka permasalahan yang ada pada rumusan masalah sudah

terjawab. Bahwa terdapat hubungan kepangkatan dengan kinerja guru

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandar Sei Kijang Kabupaten

Pelalawan.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data yang penulis lakukan,

maka data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Kepangkatan guru yang ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan tergolong Tinggi. Hal ini

diketahui dari besarnya persentase kepangkatan yaitu sebesar 61.60%.

2. Kinerja guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandar Sei Kijang

kabupaten Pelalawan tergolong baik. Hal ini diketahui dari hasil angket

persentase kinerja guru yaitu sebesar 60. 40%

3. Besarnya nilai korelasi antara kedua variabel tersebut adalah sebesar 0.

711. Apa bila dibandingkan dengan rho tabel pada signifikan 5% dan 1%

maka hasilnya adalah sebagai berikut:

a. Rho (hasil perhitungan) = 0.711 bila dibandingkan rho tabel pada taraf

signifikan 5% (0. 711> 0. 377) ini berarti Ha diterima, dan Ho ditolak.

b. Rho (hasil perhitungan) = 0.711 bila dibandingkan rho tabel pada taraf

signifikan 1% (0. 711 > 0. 496) ini berarti Ha diterima, dan Ho ditolak.
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B. Saran

Berdasarkan penelitian ini maka penulis memberikan saran untuk

dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah hendaknya mengajak dewan guru untuk meningkatkan

kinerjanya dengan cara sering mengadakan rapat tentang masalah tugas

dan tanggung jawab seorang guru supaya kinerja guru terus meningkat

yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Kepada guru diharapkan agar dapat meningkatkan kinerjanya tanpa harus

ada pengawasan dari pihak yang berwenang. Karena, dengan kinerja yang

kurang akan mengakibatkan kerugian bagi siswa.

Penulis menyadari bahwa dalam karya tulis ilmiah skripsi ini tidak

lepas dari kekurangan, kelemahan dan kesalahan. Untuk itu, demi

kesempurnaan skripsi ini diharapkan kritik dan saran yang bersifat edukatif

dan inovatif. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi tambahan

referensi dan sumber informasi yang dapat memberikan mamfaat bagi semua

elemen yang menggunakan karya besar ini. Terutama bagi penulis. Semoga

allah memberikan hidayahnya kepada kita semua atas usaha dan kerja keras

yang kita lakukan. Aamiin.


