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BAB V 

P E N U T U P 
 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Ada hubungan yang signifikan antara kepemim-

pinan transformasional kepala sekolah dengan 

kinerja guru SD di Kecamatan Bandungan dengan 

arah positif. Artinya jika variabel tingkat kepemim-

pinan transformasional kepala sekolah meningkat, 

maka tingkat kinerja guru juga meningkat atau 

sebaliknya; 

2. Ada hubungan yang signifikan antara motivasi 

berprestasi dengan kinerja guru SD di Kecamatan 

Bandungan dengan arah positif. Artinya jika tingkat 

motivasi berprestasinya meningkat, maka tingkat 

kinerja guru juga meningkat atau sebaliknya; 

3. Ada hubungan yang signifikan secara bersama-

sama antara kepemimpinan transformasional kepa-

la sekolah dan motivasi berprestasi dengan kinerja 

guru SD di Kecamatan Bandungan dengan arah 

positif. Hal ini mengandung arti bahwa kinerja guru 

berhubungan dengan kepemimpinan transformasi-

onal kepala sekolah dan motivasi berprestasi. Jika 

seorang guru mempunyai kepemimpinan transfor-

masional dan motivasi berprestasi yang tinggi, 
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maka kinerjanya akan tinggi juga. Sebaliknya jika 

seorang guru mempunyai kepemimpinan transfor-

masional dan motivasi berprestasi yang rendah, 

maka kinerjanya akan rendah juga. 

 

5.2  Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan penelitian dapat di-

sampaikan saran sebagai berikut: 

 

5.2.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis berhubungan dengan kontri-

busi penelitian bagi ilmu pengetahuan. Implikasi 

teoritisnya sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan 

yang signifikan antara kinerja guru dengan ke-

pemimpinan transformasional kepala sekolah 

dengan arah positif. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian Munawaroh (2011), di SMP 

Katolik Wijana Jombang yang juga menunjukkan 

bahwa kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah mempunyai hubungan yang signifikan 

terhadap kinerja guru. Hal ini juga sesuai dengan 

pendapat Bass, (1985) yang menyatakan bahwa 

kepemimpinan transformasional yang digambarkan 

sebagai kepemimpinan yang dapat membangkitkan 

atau memotivasi karyawan, sehingga dapat berkem-

bang dan mencapai kinerja pada tingkat yang 

tinggi, melebihi dari apa yang mereka perkirakan 
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sebelumnya; 

2. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan 

yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan 

kinerja guru arah positif. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian Widodo (2011), yang me-

nunjukkan bahwa motivasi berprestasi dan kinerja 

memiliki korelasi kuat (signifikan) dan positif. Hasil 

penelitian ini juga sesuai dengan pendapat 

Mc.Clelland (dalam Martinah,1984), yang menjelas-

kan bahwa motivasi berprestasi adalah motif yang 

mendorong individu untuk mencapai sukses dan 

bertujuan untuk berhasil dalam kompetisi dengan 

beberapa ukuran keunggulan (standard of 

excellence). Dengan demikian, jika seseorang memi-

liki motivasi berprestasi yang tinggi maka kinerja 

juga akan tinggi; 

3. Berdasarkan hasil korelasi berganda diperoleh hasil 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

dan motivasi berprestasi secara bersama-sama 

terhadap kinerja guru dengan arah positif. Kinerja 

guru berhubungan dengan kepemimpinan trans-

formasional kepala sekolah dan motivasi berpres-

tasi. Jika seorang guru mempunyai kepemimpinan 

transformasional dan motivasi berprestasi yang 

tinggi, maka kinerjanya akan tinggi juga. 
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5.2.1 Implikasi Terapan 

Implikasi terapan ini berhubungan dengan 

kontribusi penelitian bagi guru, kepala sekolah dan 

pengambil kebijakan pendidikan demi peningkatan 

kinerja guru. Implikasi terapannya sebagai berikut: 

 
1. Kepada Guru SD 

Dari analisis korelasi ditemukan adanya korelasi 

yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan 

kinerja guru dengan arah positif. Untuk meningkatkan 

kinerja guru yang berada pada kategori sedang maka 

guru SD dapat meningkatkan motivasi berprestasi. 

Hasil analisis deskriptif data motivasi berprestasi 

menunjukkan sebagian besar berada pada kategori 

sangat tinggi dengan cara meningkatkan motivasi 

berprestasi guru dengan memperhatikan skor yang 

rendah pada item-item skala motivasi berprestasi.  

Hasil analisis deskriptif data motivasi berpres-

tasi sebagian besar pada kategori ”sangat tinggi” maka 

guru sebaiknya menjaga dan mempertahankan dengan 

memiliki harapan terhadap aktivitas yang dilakukan, 

dorongan untuk meraih kemajuan dan prestasi 

standar yang telah ditentukan, dan keinginan untuk 

berbuat yang terbaik. Namun berdasarkan analisis 

deskriptif masih ditemukan motivasi berprestasi pada 

kategori ”sedang” maka guru sebaiknya meningkatkan 

motivasi berprestasinya melalui perbaikan hubungan 

dengan atasan maupun rekan kerja, perbaikan sistem 
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administrasi, dan meningkatkan rasa tanggungjawab 

terhadap pekerjaan yang ditanganinya. 

Secara internal bagi guru itu sendiri harus 

memiliki dorongan yang kuat untuk melaksanakan 

tugasnya dengan seoptimal mungkin. Setiap guru 

harus merasa tertarik dengan prestasi yang harus 

dicapai, tidak mudah putus asa dan terdorong untuk 

selalu kreatif dalam menyelesaikan tugasnya sebagai 

guru.  

 

2. Kepada Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini menemukan ada korelasi 

yang signifikan dan arah positif antara kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah dengan kinerja guru; 

motivasi berprestasi dengan kinerja guru; kepemim-

pinan transformasional kepala sekolah dan motivasi 

berprestasi dengan kinerja guru. Untuk meningkatkan 

kinerja guru, kepala sekolah dapat memfasilitasi 

peningkatan motivasi berprestasi guru melalui pembi-

naan, diklat, pertemuan KKG atau pemberian peng-

hargaan (reward).  

Apabila dikaitkan dengan teori Mc.Clelland 

tentang kebutuhan yang mempengaruhi motivasi, 

maka terdapat kecenderungan bahwa perbuatan 

individu dalam bekerja akan dipengeruhi oleh jenis 

kebutuhan yang ada pada diri individu tersebut 

(kebutuhan berafiliasi, berprestasi, dan berkuasa). 

Dengan demikian motivasi berprestasi seorang guru 
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tergantung pada keinginannya. Apabila mempunyai 

keinginan yang kuat, maka akan berusaha optimal 

dalam melaksanakan tugas dan memiliki kompetensi 

yang menunjang pelaksanaan tugas. Dengan demikian 

untuk upaya peningkatan motivasi berprestasi oleh 

kepala sekolah, maka disarankan akan adanya perha-

tian, dorongan dengan metode pendampingan bagi 

guru dari kepala sekolah dan pengawas. Secara per-

suasif guru diberikan arahan, diberi dorongan, dita-

namkan budaya bekerja keras terutama ketika meng-

hadapi pekerjaan yang dianggap sukar. Dalam pen-

dampingan yang dilakukan kepala sekolah, pengawas 

dapat memasukkan materi mengenai kepribadian yang 

membantu guru dalam mengembangkan karakter 

kepribadiannya. 

Karena guru membutuhkan kesempatan ber-

prestasi, maka disarankan kepala sekolah dapat 

menerapkan kesungguhan pada diri guru terhadap 

tugasnya dengan cara mendorong guru meningkatkan 

kinerjanya serta keleluasaan berkreasi, memberi ke-

sempatan guru melanjutkan pendidikan dan mengi-

kuti pelatihan di bidangnya, melengkapi sarpras yang 

dibutuhkan, dan memberikan kepercayaan kepada 

guru bahwa guru mampu melaksanakan tugas dengan 

baik.  

Agar guru merasa dihargai dalam melaksanakan 

kegiatan dan tugasnya, disarankan agar kepala 

sekolah, pengawas, Dinas Pendidikan dapat memberi-

kan penghargaan bagi prestasi yang diperoleh guru 
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misalnya dengan pujian, piagam penghargaan, 

prioritas pengusulan kenaikan pangkat, kompensasi 

dana pendidik. 


