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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan seperti yang dijabarkan sebagai 

berikut : 

1) Gambaran gaya kepemimpinan situasional kepala sekolah di SMK 

Negeri 11 Bandung, yang terdiri dari 4 indikator yaitu: mengarahkan 

(telling), menjajakan (selling), mengikutsertakan (participating) dan 

mendelegasikan (delegating)  keempat indikator tersebut berada pada 

kategori rendah. Dari keempat indikator tersebut, indikator yang 

berada pada kategori sedang  yaitu indikator mendelegasikan 

(delegating) . Hal tersebut berimplikasi terhadap peningkatan disiplin 

kerja guru di SMK Negeri 11 Bandung. Berdasarkan indikator yang 

menjadi kajian dalam penelitian ini, diketahui bahwa indikator 

menjajakan (selling) memiliki skor tertinggi. 

2) Gambaran disiplin kerja guru di SMK Negeri 11 Bandung yang diukur 

oleh 5 indikator yaitu: 1) disiplin terhadap tugas kedinasan; 2) disiplin 

terhadap waktu; 3) disiplin terhadap suasana kerja; 4) disiplin dalam 

melayani masyarakat; 5) disiplin terhadap sikap dan tingkah laku 

berada pada kategori sedang. Berdasarkan indikator yang menjadi 

kajian penelitian ini, diketahui bahwa indikator displin terhadap 

suasana kerja memiliki tingkat skor terendah sedangkan indikator 

disiplin terhadap waktu memiliki tingkat skor tertinggi. 

3) Gaya kepemimpinan situasional kepala sekolah mempunyai pengaruh 

positif terhadap disiplin kerja guru  di SMK Negeri 11 Bandung yang 

ditunjukkan oleh hasil perhitungan dan analisis data bahwa gaya 
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kepemimpinan situasional kepala sekolah yang terdiri dari indikator 

mengarahkan (telling), menjajakan (selling), mengikutsertakan 

(participating) dan mendelegasikan (delegating), memiliki pengaruh 

yang rendah antara variabel gaya kepemimpinan situasional kepala 

sekolah terhadap disiplin kerja guru , dilihat dari hasil analisis korelasi 

berada pada kategori rendah hal ini dikarenakan adanya faktor lain 

yang mempengaruhi disiplin kerja guru .  

5.2   Implikasi dan Rekomendasi 

1) Berdasarkan penelitian,  variabel X gaya kepemimpinan situasional 

kepala sekolah,  hasil perhitungan skor jawaban responden 

menunjukan bahwa indikator terendah adalah indikator” mengarahkan 

(telling)”. Merujuk pada hasil tersebut, salah satu upaya agar disiplin 

kerja guru meningkat, yakni dengan cara kepala sekolah tepat dalam 

memberikan arahan tugas kepada guru dan intens melakukan 

pengawasan terhadap guru dalam melaksanakan pekerjaan.  

2) Indikator pada variabel Y yang perlu ditingkatkan lagi yaitu indikator 

disiplin dalam melayani masyarakat. Untuk itu maka kepala sekolah 

dituntut untuk memberikan penjelasan yang  lebih dalam kepada guru, 

dalam melaksanakan pekerjaannya agar menaati semua peraturan yang 

telah ditetapkan agar menimbulkan rasa tanggung jawab pada diri 

guru.  

3) Gaya kepemimpinan situasional kepala sekolah mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap disiplin kerja guru SMK Negeri 11 bandung. 

Mengingat gaya kepemimpinan situasional kepala sekolah 

berpengaruh terhadap disiplin kerja guru, maka peneliti 

merekomendasikan agar kepala sekolah sebagai pemimpin harus lebih 

meningkatkan gaya kepemimpinan situasionalnya, untuk 

meningkatkan disiplin kerja guru agar bekerja lebih baik lagi.  

 


