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BAB VI 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dari hasil uji statistik ada pengaruh komunikasi kepemiminan kepala 

sekolah terhadap kinerja guru dan karyawan di PPM SLTP-SLTA Bina 

Insani Kabupaten Semaranang Tahun 2011 

2. Hasil nilai koefisien determinasi menunjukkan (R
2
) sebesar = 0,574, 

artinya besar pengaruh komunikasi kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru dan karyawan adalah sebesar 57,4%. Sedangkan 42,6% 

sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti misalnya 

motivasi, lingkungan kerja, keberadaan sarana dan prasarana sekolah, dan 

lain-lain. Dari hasil uraian pengujian hipotesis dengan analisis regresi 

sederhana diperoleh nilai thitung > ttabel (8,760 > 2,000) diterima pada taraf 

signifikansi 5%. Artinya setiap peningkatan intensitas dan kualitas 

komunikasi kepemimpinan kepala sekolah, maka akan diikuti dengan 

peningkatan kinerja guru dan karyawan. Sebaliknya setiap penurunan 

intensitas dan kualitas komunikasi kepemimpinan kepala sekolah, maka 

akan diikuti dengan penurunan kinerja guru dan karyawan.  
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dapat disampaikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Kepala sekolah PPM SLTP-SLTA Bina Insani Kab. Semarang diharapkan 

dapat menciptakan suasana kerja yang baik di sekolah dengan komunikasi 

yang sehat dan kondusif, sehingga guru merasa lebih bersemangat dalam 

bekerja. Kepemimpinan yang demokratis sangat disukai oleh para guru, 

oleh karena itu hendaknya kepala sekolah menerapkan semangat 

kepemimpinan tersebut dalam menjalankan kebijaksanaan sekolah sehari-

hari. 

2. Bagi guru di PPM SLTP-SLTA Bina Insani Kab. Semarang diharapkan 

untuk selalu menghormati kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh kepala 

sekolah dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menerapkannya 

dalam pembelajaran, sehingga dapat mendukung program kepala sekolah 

dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 

3. Bagi guru dan Karyawan di PPM SLTP-SLTA Bina Insani Kab. Semarang 

diharapkan perlu memiliki kompetensi yang baik secara kuantitas yaitu 

kompetensi kepribadian (integritas, moral, etika dan etos kerja). 

4. Guru dan Karyawan di PPM SLTP-SLTA Bina Insani Kab. Semarang 

diharapkan memiliki kompetensi yang baik secara kualitas antara lain 

kompetensi akademik (sertifikasi kependidikan, menguasai bidang 

tugasnya) dan kompetensi kinerja (terampil dalam pengelolaan 

pembelajaran). 



49 
 
 

5. Bagi Peneliti Mendatang, sebaiknya mengadakan penelitian dengan 

populasi yang lebih diperluas dan menambah variabel yang lain karena 

masih banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi kepala 

sekolah, serta kinerja guru dan kepala sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


