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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI,  

DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelum-

nya, dapat ditarik kesimpulan mengenai “Kontribusi 

Kemampuan Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Iklim 

Kerja Terhadap Etos Kerja Guru di Kecamatan 

Ambarawa", sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

antara kemampuan kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap etos  kerja guru SD Negeri di Kecamatan 

Ambarawa. Besarnya pengaruh kemampuan kepe-

mimpinan kepala sekolah terhadap etos kerja guru 

adalah 17,4%. Item yang paling berpengaruh ada-

lah item no. 1 yaitu Kepala Sekolah membimbing 

saya menyelesaikan setiap kasus yang saya 

hadapi; 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

antara iklim kerja terhadap etos kerja guru SD 

Negeri  Kecamatan Ambarawa. Besarnya pengaruh 

iklim kerja terhadap etos kerja guru adalah 42,3%, 

dan item yang peling berpengaruh adalah item no. 

21 yaitu penggunaan pola komunikasi timbal balik 



86 
 

yang menyenangkan dan saling membangun seba-

gai media pengawasan di lingkungan kerja; 

3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

antara kepemimpinan kepala sekolah dan iklim 

kerja secara bersama-sama terhadap etos kerja 

guru SD Negeri di Kecamatan Ambarawa. 

 

5.2 Implikasi 

5.2.1 Implikasi teoretik 

1. Penelitian ini menemukan terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara kemampuan kepemim-

pinan kepala sekolah terhadap etos kerja guru SD 

Negeri di Kecamatan Ambarawa. Dengan demikian 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

kemampuan kepemimpinan perlu diperhatikan oleh 

para kepala sekolah. Oleh karena itu kepala sekolah 

hendaknya meningkatkan kemampuan kepemim-

pinannya; 

2. Penelitian ini menemukan terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara iklim kerja terhadap 

etos kerja guru SD Negeri Kecamatan Ambarawa. 

Oleh karena itu iklim kerja yang telah tercipta 

dapat dipertahankan atau ditingkatkan; 

3. Penelitian ini menemukan terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala 

sekolah dan iklim kerja secara bersama-sama ter-

hadap etos kerja guru SD Negeri di Kecamatan 
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Ambarawa. Oleh karena itu untuk meningkatkan 

etos kerja guru dapat melalui penciptaan iklim kerja 

yang kondusif dan meningkatkan kemampuan 

kepemimpinan kepala sekolah. 

 
5.2.2 Implikasi Terapan 

Karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja baik 

secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

etos kerja guru, hendaknya kepala sekolah selalu 

meningkatkan kemampuan kepemimpinannya serta 

selalu menjaga iklim kerja yang nyaman dan kondusif, 

sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. 

 

5.2.3 Implikasi Penelitian Lanjutan 

Mencermati hasil penelitian yang menemukan 

bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja 

baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-

sama berpengaruh secara positif dan signifikan terha-

dap etos kerja guru, maka perlu dilakukan penelitian 

lanjutan untuk mengembangkan indikator-indikator 

spesifik yang dapat mendukung terciptanya etos kerja 

guru yang baik. Hasil uji serentak, yang telah dilaku-

kan diperoleh nilai Fhitung sebesar 22,123 lebih besar 

dari nilai Ftabel 4,023 dengan tingkat signifikasi 0,000 < 

0,05. 
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5.3 Saran 

1. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan kunci 

keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi 

sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlu-

kan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

memiliki etos kerja yang tinggi. Dari hasil penelitian 

pada variabel kemampuan kepemimpinan kepala 

sekolah masih diperoleh hasil pada distribusi 

sebesar 33 atau sebesar 62,26%. Untuk itu perlu 

adanya upaya-upaya dari pihak terkait guna 

meningkatkan kemampuan dan kecakapan kepala 

sekolah agar persepsi kemampuan kepala sekolah 

menjadi tinggi; 

2. Hasil pengukuran variabel iklim kerja masih di-

peroleh distribusi 11 atau 20,75%. Untuk itu perlu 

adanya upaya-upaya peningkatan situasi Kenya-

manan bekerja oleh kepala sekolah agar dapat 

meningkatkan etos kerja; 

3. Hasil pengukuran variabel etos kerja juga masih 

diperoleh hasil distribusi sebesar 24 atau 45,28% 

yang berarti masih ada guru yang memiliki etos 

kerja yang rendah. Untuk itu perlu adanya pene-

rapan manajemen pengelolaan khusus seperti 

pelatihan, workshop, lokakarya, dan seminar  bagi 

guru yang memiliki etos kerja yang rendah oleh 

pihak-pihak terkait, dalam hal ini kepala sekolah, 

pengawas, maupun kepala UPTD. 

 


