
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Iklim sekolah dan sikap terhadap pekerjaan guru secara simultan atau 

bersama-sama menjadi prediktor kompetensi guru Taman Kanak-

Kanak (TK). Kedua peubah tak gayut tersebut mampu memberikan 

sumbangan sebesar 66.3% terhadap kompetensi guru TK, dan sisanya 

sebesar 33,7% ditentukan oleh peubah lain di luar penelitian ini. 

Dengan demikian maka hipotesis dalam penelitian ini yang 

menyebutkan iklim sekolah dan sikap terhadap pekerjaan guru secara 

simultan atau bersama-sama sebagai prediktor kompetensi guru 

Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Tingkir Salatiga dinyatakan 

diterima. 

2. Berdasarkan perhitungan kontribusi pada tiap peubah tak gayut 

diperoleh bahwa peubah iklim sekolah memberikan pengaruh yang 

signifikan sebesar 32,8%, sedangkan peubah sikap terhadap 

pekerjaan memberikan pengaruh yang juga signifikan sebesar 33,5%. 

3. Dalam penelitian ini kompetensi guru memiliki rata-rata sebesar 

102,27 dan 53,77% subjek berada dalam kategori sangat tinggi. 

Peubah iklim sekolah diperoleh rata-rata sebesar 103,79 dan 59,43% 

subjek berada dalam kategori tinggi. Selanjutnya, peubah sikap 

terhadap pekerjaan guru diperoleh rata-rata 121,02 dan 55,66% 

subjek berada dalam kategori sangat tinggi. 

 

 



4.2 Saran  

1. Bagi guru  

Dari hasil penelitian ini iklim sekolah tergolong tinggi dan 

sikap terhadap pekerjaan guru tergolong sangat tinggi, sehingga bagi 

guru diharapkan mempertahankan dan tetap ikut berperan dalam 

menciptakan iklim sekolah yang kondusif serta memiliki sikap yang 

positif terhadap pekerjaan guru guna meningkatkan kompetensi guru 

(seperti membuat rancangan kegiatan harian setiap hari untuk 

memudahkan mengevaluasi pembelajaran). Selain itu kompetensi 

guru dalam penelitian ini tergolong sangat tinggi atau sudah baik, 

sehingga bagi guru-guru diharapkan lebih menyadari akan pentingnya 

kompetensi guru, dan mempertahankan kompetensinya serta lebih 

meningkatkan lagi dengan cara guru melakukan evaluasi terhadap 

kompetensinya sendiri untuk meningkatkan kompetensinya yang 

terkait kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. 

Selanjutnya, guru juga perlu mengikuti pelatihan-pelatihan (misalnya: 

pelatihan alat peraga edukatif), mengikuti seminar (seperti seminar 

parenting) guna mengembangkan profesi sebagai guru melalui 

belajar dari berbagai sumber. 

 

2. Bagi sekolah (Taman Kanak-kanak/TK)  

Dengan terbuktinya iklim sekolah menjadi prediktor 

kompetensi guru, dan berada pada kategori yang tinggi, untuk pihak 

sekolah diharapkan mempertahankan iklim sekolah yang sudah baik 

ini, dan lebih meningkatkan lagi dengan semua warga sekolah 

bersama-sama saling mendukung agar iklim sekolah yang hangat 

dapat selalu tercapai dengan baik, kepala sekolah tidak terlalu 

membebani guru dengan tugas yang berat. 



Selain itu, guru dengan sukarela membantu pegawai lain/guru baru, 

membiasakan diri untuk memberikan salam serta ucapan selamat 

kepada semua warga sekolah (seperti rekan sekerja, peserta didik, 

penjaga sekolah) yang berprestasi/keberhasilan dalam melaksanakan 

tugasnya. 

 

3. Bagi pihak lain  

3.1 Peneliti selanjutnya yang berminat dalam kajian mengenai iklm 

sekolah dan sikap terhadap pekerjaan guru sebagai prediktor 

kompetensi guru, semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi yang akan menambah pengetahuan pembaca dan dapat 

menjadi dasar untuk mengadakan penelitian sejenis yang lebih 

baik, misalnya dengan meneliti kompetensi pada guru 

SD/SMP/SMA. Selain itu juga perlu mempertimbangkan adanya 

peubah lain yang memengaruhi kompetensi guru seperti 

kualifikasi akademik, motivasi guru, pendidikan dan pelatihan, 

kepemimpinan kepala sekolah, supervisi, sehingga disarankan 

bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti peubah-peubah tersebut. 

3.2 Penelitian juga perlu dikembangkan dengan cakupan sampel yang 

lebih luas dan tidak terbatas pada guru TK di Kecamatan Tingkir-

Salatiga saja, namun juga di TK yang ada di kecamatan lain atau 

selain yang ada di Salatiga. Dengan adanya cakupan sampel yang 

lebih luas diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang lebih 

menggambarkan penilaian keseluruhan guru TK. 

 




