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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil penelitian yang 

telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas kehidupan kerja 

di sekolah dasar negeri terakreditasi A se-Kabuapten Cirebon dalam kategori 

sangat baik. Hal tersebut menunjukkan partisipasi kepala sekolah dalam kegiatan 

di sekolah sangat tinggi, sistem restrukturisasi dan sistem imbalan bagi kepala 

sekolah sangat baik, serta lingkungan kerja yang sangat mendukung. 

Variabel motivasi berprestasi kepala sekolah dasar negeri terakreditasi A di 

Kabupaten Cirebon dalam kategori sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan 

sangat tingginya kebutuhan kepala sekolah akan prestasi (needs of achievement), 

kebutuhan akan afiliasi (needs of affiliation) dan kebutuhan akan kekuasaan (need 

of power). 

Variabel kinerja kepala sekolah dalam penelitian ini dibangun oleh dua 

dimensi yakni membangun birokrasi (Building Bureaucratic Linkages)dan 

membangun budaya (Building Cultural Linkages) dimana berdasarkan temuan 

keduanya dalam kategori sangat tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kinerja kepala sekolah dasar negeri terkareditasi A di Kabupaten Cirebon 

dalam kategori sangat tinggi 

Berdasarkan perhitungan uji hipotesis, hasil menunjukkan bahwa hipotesis 

penelitian ini dinyatakan dapat diterima. Variabel kualitas kehidupan kerja 

menunjuikkan adanya kontribusi yang cukup tinggi dan signifikan terhadap 

kinerja kepala sekolah dasar negeri terakreditasi A se-Kabupaten Cirebon. 

Variabel motivasi berprestasi kepala sekolah menunjukkan kontribusi cukup 

tinggi dan signifikan terhadap kinerja kepala sekolah dasar negeri terakreditasi A 

se-Kabupaten Cirebon. Kualitas kehidupan kerja dan motivasi berprestasi kepala 

sekolah secara simultan menunjukkan kontribusi cukup tinggi dan signifikan 
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terhadap kinerja kepala sekolah dasar negeri terakreditasi A se-Kabupaten 

Cirebon. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian, maka penulis 

memberikan rekomendasi sebagai berikut. 

1. Kualitas kehidupan kerja bagi kepala sekolah dasar negeri terakreditasi A se-

Kabupaten Cirebon berada pada kategori sangat tinggi, namun dalam 

penerapan sistem imbalan khususnya pada tunjangan berbasis kompetensi 

berupa pemberian tunjangan atau bonus yang diperoleh berdasarkan prestasi 

kerja perlu adanya peningkatan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian 

pemerintah agar lebih mempertimbangkan alokasi anggaran untuk 

memberikan penghargaan berupa tunjangan atau bonus bagi kepala sekolah 

yang berprestasi.  

2. Berdasarkan perolehan skor rata-rata jawaban responden dari variabel 

motivasi berprestasi kepala sekolah, indikator rasa kebersamaan 

menunjukkan nilai paling rendah. Hal tersebut menjadi rujukan pemerintah, 

kepala dinas dan bagi kepala sekolah dasar negeri khususnya di Kabuapetn 

Cirebon untuk lebih meningkatkan intensitas kegiatan-kegiatan sosial dan 

momen-momen kebersamaan, sepanjang kegiatan tersebut tidak menghambat 

atau mengganggu tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah. 

3. Berdasarkan perolehan skor rata-rata jawaban responden dari variabel kinerja 

kepala sekolah, indikator menjalin hubungan dengan masyarakat 

menunjukkan nilai paling rendah. Hal tersebut perlu menjadi refleksi bagi 

kepala sekolah dasar negeri khususnya di Kabuapetn Cirebon agar lebih 

memperhatikan kegiatan atau pertemuan-pertemuan dengan komite, orangtua 

murid dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kerjasama khususnya 

untuk membentuk sekolah yang lebih produktif. 

4. Kualitas kehidupan kerja sekolah dasar negeri khususnya di Kabuapetn 

Cirebon merupakan variabel yang masih kurang menjadi perhatian.  Karena 
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itu, perlu adanya pendalaman teori dan empirik mengenai variabel tersebut, 

terutama untuk mengkomparasikan peran kualitas kehidupan kerja terhadap 

kinerja kepala sekolah dasar negeri terakreditasi A, sehingga dapat 

memberikan gambaran lebih utuh bagaimana kualitas kehidupan kerja 

sebagai faktor pendukung dalam upaya mewujudkan prestasi kinerja kepala 

sekolah yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, peneliti merekomendasikan kepada 

para peneliti mendatang untuk melakukan studi lebih lanjut tentang kualitas 

kehidupan kerja di sekolah dasar negeri. 


