
BAB V 

KESIMPULAN,  IMPLIKASI  DAN SARAN 

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukan 

sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan membLerikan pengaruh positif dan signifikan terhadap

kinerja guru di MIS Mathla’ul Anwar Teluk Betung Bandar Lampung .

Pengaruh antara kepemimpian terhadap  kinerjaguru sebesar 0,745. (kuat)

dan kontribusi yang diberikan kepemimpinan terhadap  kinerja guru

sebesar 55,5% Ini berarti bahwa jika ingin meningkatkan  kinerja guru

maka kepemimpinan harus tingkatkan secara maksimal. Semakin baik dan

semakin tinggi kepemimpinan  maka kinerja guru akan semakin tinggi.

2. Motivasi kerja guru memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap

kinerja guru di MIS Mathla’ul Anwar. Pengaruh antara motivasi kerja

terhadap  kinerja guru sebesar 0,861 (sangat kuat) dan kontribusi yang

diberikan motivasi kerja terhadap  kinerja guru sebesar 74,1 % Ini berarti

bahwa jika ingin meningkatkan  kinerja guru maka motivasi kerja  harus

ditingkatkan seoptimal dan semaksimal mungkin. Semakin tinggi motivasi

kerja  maka  kinerja guru akan semakin meningkat.

3. Kepemimpinan dan motivasi  kerja secara bersama-sama memberikan

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja guru di MIS

Mathla’ul Anwar,  pengaruh antara  kepemimpinan dan motivasi kerja

secara bersama-sama terhadap kinerja guru sebesar  0,908 (sangat kuat)
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dan kontribusi yang diberikan kepemimpinan dan  motivasi kerja guru 

secara bersama-sama terhadap kinerja guru sebesar 82,4%, Ini berarti 

bahwa jika ingin meningkatkan kinerja guru  maka kepemimpinan dan 

motivasi  kerja secara bersama-sama harus ditingkatkan. Semakin baik 

kepemimpinan dan motivasi kerja guru di MIS Mathla’ul Anwar  maka 

kinerja guru akan semakin meningkat. 

B.  Implikasi 

Pada satu sisi hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh dan 

kontribusi yang siginifikan dari kepemimpinan dan motivasi  kerja terhadap  

kinerja guru di MIS Mathla’ul Anwar, namun di sisi lain menunjukkan pula 

bahwa  kinerja guru di MIS Mathla’ul Anwar masih berada pada katagori rendah, 

berkaitan dengan temuan tersebut maka peneliti mengemukakan beberapa 

implikasi sebagai berikut: 

1. Implikasi untuk kepala madrasah 

 Sebagai manajer, leader, dan motivator di di MIS Mathla’ul Anwar 

hendaknya : pertama, memfasilitasi dan mendukung para  guru dalam rangka 

meningkatkan motivasi kerja secara maksimal. Kedua, pimpinan diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja guru dengan memberikan contoh kinerja yang baik. Ketiga, 

pimpinan sebagai penentu kebijakan, hendaknya dalam merumuskan dan 

menetapkan kebijakan berorientasi pada kebutuhan riil guru dan siswa .Keempat, 

pimpinan diharapkan dapat mengoptimalkan peran dan tanggung jawabnya dalam 

meningkatkan motivasi guru melalui dukungan agar guru bisa melanjutkan 

pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Kelima, memberikan penghargaan berupa 
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hadiah atau cendramata   pada guru  dalam rangka meningkatkan motivasi dan 

kinerjanya. Keenam, diharapkan pimpinan melakukan hubungan kerja profesional 

yang tidak kaku, akrab dan tidak bersikap otoriter.Kedelapan, pada akhirnya 

pimpinan dan seluruh guru di MIS Mathla’ul Anwar bersama-sama membangun 

budaya mutu MIS Mathla’ul Anwar dengan meningkatkan mutu pelayanan, mutu 

guru, mutu pimpinan,  mutu sarana prasarana dan seluruh komponen madrasah 

melalui kepemimpinan yang baik, motivasi kerja yang tinggi, pembelajaran 

organisasi, pembelajaran kelompok dan pembelajaran individual secara terus 

menerus. 

2. Implikasi untuk  Guru 

 Dari hasil penelitian ini, diajukan implikasi bagi  guru dalam rangka 

peningkatan  kinerja guru yaitu sebagai berikut: Pertama,  guru MIS Mathla’ul 

Anwar harus memahami tuntutan standar profesi yang ada jika ingin lebih  

meningkatkan atau mempertahankan motivasi kerjanya. Ini harus menjadi 

prioritas utama karena sebagai tenaga profesional seorang guru harus mengikuti 

tuntutan perkembangan profesi secara global dan tuntutan masyarakat yang 

menghendaki pelayanan yang lebih baik. Cara satu-satunya untuk memenuhi 

standar profesi ini adalah dengan belajar secara terus menerus sepanjang hayat 

dengan kata lain guru harus selalu mengembangkan dirinya dengan meningkatkan 

wawasan, pengetahuan dan keterampilannya.  

Kedua,  guru harus aktif merencanakan kerjanaya dengan cara meningkatkan 

pengetahuan, wawasan dan jenjang pendidikan agar dapat mencapai karir terbaik 

dalam hidupnya. 
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C. Saran 

 Diperlukan komitmen kuat dari semua pihak untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kinerja guru agar kualitas layanannya semakin baik. Karena itu 

masih banyak yang perlu dikaji dari MIS Mathla’ul Anwar   baik terkait dengan  

guru, pimpinan, proses pembelajaran, siswa, dan sebagainya. Penelitian ini 

mengangkat tentang faktor kepemimpinan  dan motivasi kerja guru  yang 

mempengaruhi  kinerja guru di MIS Mathla’ul Anwar Teluk Betung Bandar 

Lampung   dan masih banyak faktor lain yang bisa dilakukan oleh peneliti-peneliti 

berikutnya.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


