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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI  

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan temuan yang diperoleh oleh penelitian yang telah dilakukan  

bahwa perilaku kepemimpinan kepala sekolah SMK teknologi dan rekayasa 

Kabupaten Karawang dilihat dari orientasi tugas dan orientasi hubungan berada 

pada kategori tinggi.  

Iklim sekolah SMK teknologi dan rekayasa Kabupaten Karawang dilihat 

dari safety, teaching and learning, interpersonal relationship dan institutional 

environment berada pada kategori  sangat tinggi.  

Mutu sekolah SMK teknologi dan rekayasa Kabupaten Karawang dilihat 

dari input, proses, output dan outcome berada pada kategori Tinggi.  

Terdapat pengaruh perilaku kepemimpinan kepala sekolah yang 

memberikan pengaruh positif terhadap mutu sekolah SMK teknologi dan rekayasa 

Kabupaten Karawang.  

Terdapat pengaruh iklim sekolah yang memberikan pengaruh positif 

terhadap mutu sekolah SMK teknologi dan rekayasa Kabupaten Karawang. 

Perilaku kepala sekolah dan iklim sekolah memberikan pengaruh rendah 

terhadap mutu sekolah SMK teknologi dan rekayasa Kabupaten Karawang. 

 

5.2 Implikasi 

Implikasi penelitian ini pada variabel perilaku kepemimpinan, dimana 

kepala sekolah memegang peranan penting dalam organisasi sekolah. Pengawasan 

atau supervisi yang tidak dilakukan oleh kepala sekolah dapat berakibat fatal 

dimana para guru menjadi bebas dalam mengajar. Guru menjadi monoton dalam 

mengajar karena kurannya masukan yang diberikan kepala sekolah. Bahkan pada 

beberapa sekolah kurangnya perhatian dari kepala sekolah menyebabkan guru 

sering bolos dalam mengajar sehingga pada jam pelajaran kelas menjadi kosong 

dan akibatnya peserta didik menjadi terlantar. Bahkan mereka mengisi 
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kekosongan kelas dengan melakukan tindakan kekerasan atau bullying bahkan 

tawuran remaja. Hal ini jelas menghawatirkan, dan perlu untuk segera diatasi.  

Iklim sekolah tidak saja menjadi tanggung jawab kepala sekolah semata, 

oleh karena itu iklim sekolah merupakan tanggung jawab seluruh komponen 

sekolah termasuk guru dan kepala sekolah.  Dukungan sosial dari peserta didik 

dimana peserta didik kurang aktif dapat berakibat iklim sekolah menjadi tidak 

kondusif baik hal proses belajar mengajar maupun dalam hal berinteraksi sosial. 

Akibatnya peserta didik menjadi malas untuk datang ke sekolah karena iklim 

sekolah yang tidak menyenangkan. 

Angka drop out yang tinggi dapat mempengaruhi mutu sekolah. Hal ini 

dapat berakibat fatal apabila dibiarkan tanpa ada penanganan yang serius. Angka 

drop out memperlihatkan bahwa pendidikan bukan menjadi suatu kebutuhan yang 

penting bagi orang tua. Padahal pendidikan sangatlah penting untuk kehidupan 

remaja agar tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja maupun tindakan 

kejahatan yang lainnya. Karena dengan bekal pendidikan, para remaja 

mendapatkan bekal ilmu pengetahuan yang dapat digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Perilaku kepemimpinan kepala sekolah yang kurang tegas dapat berakibat 

pada mutu proses yang tidak berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. 

Karena sebagian besar otoritas sekolah swasta terutama SMK berada di tangan 

yayasan. Akibatnya kepala sekolah tidak memiliki kewenangan dalam mengelola 

sekolah sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Bahkan pada beberapa 

sekolah, kepala sekolah tidak memiliki kompetensi dalam memimpin sekolah 

akibatnya mutu proses tidak berjalan dengan baik sehingga output dan 

outcomenya rendah.  

Iklim sekolah yang kurang kondusif dapat mempengaruhi seluruh 

komponen sekolah baik itu guru, tenaga kependidikan dan peserta didik. Iklim 

sekolah yang tidak kondusif berakibat baik guru maupun peserta didik malas 

untuk berlama-lama berada di sekolah. Hal ini menyebabkan kinerja guru dalam 

mengajar menjadi rendah. Apabila hal ini terjadi dapat berakibat pada buruknya 

pengelolaan mutu proses di sekolah sehingga output dan outcome pun jauh dari 

harapan.  
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Lemahnya pengaruh perilaku kepemimpinan kepala sekolah dalam 

mengelola sekolah berakibat pada tidak terbentuknya iklim sekolah yang 

kondusif. Padahal kepala sekolah memegang peranan penting dalam mengatur dan 

mengelola semua komponen sekolah. Sehingga hal ini mempengaruhi mutu 

sekolah dari segi proses, output dan outcome. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, peneliti  

merekomendasikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut : 

a. Yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah yaitu dengan melakukan 

pengawasan atau yang lebih dikenal dengan supervisi. Supervisi merupakan 

tindakan yang dapat mengontrol sejauh mana kemampuan para guru dalam 

mendidik peserta didik, dan memberikan informasi lebih hal apa yang perlu 

ditingkatkan dari seorang guru dalam mengajar. Dengan adanya supervisi 

yang dilakukan oleh kepala sekolah diharapkan efektivitas proses belajar 

mengajar dapat meningkat.  

b. Peserta didik yang kurang aktif dalam mengikuti program-program yang 

diadakan oleh sekolah harus didorong dan dimotivasi oleh kepala sekolah 

maupun guru agar peserta didik menjadi terlibat aktif. Selain itu, kepala 

sekolah harus aktif mensosialisasikan program-program sekolah melalui 

pelibatan guru sehingga peserta didik menjadi aktif dalam mengikuti program 

yang diadakan oleh sekolah. Sehingga terbentuk iklim sekolah yang kondusif. 

c. Untuk mengurangi angka dropout pihak sekolah mengadakan sosialisasi 

pentingnya sekolah untuk masa depan anaknya.  

d. Kompetensi kepala sekolah kurang sesuai dengan apa yag telah ditetapkan 

oleh pemerintah. Berdasarkan permasalahan ini diperlukan keterlibatan Dinas 

pendidikan provinsi Jawa Barat mengadakan workshop untuk peningkatan 

kompetensi kepala sekolah. Selain itu, harus ada peraturan yang jelas dari 

pemerintah dalam pengangkatan atau rekruitmen kepala sekolah untuk 

sekolah swasta maupun negeri.  
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e. Perlu adanya perbaikan dari segi otoritas yayasan untuk memberikan 

keleluasaan dan kepercayaan dalam mengelola sekolah kepada kepala sekolah 

terpilih. Sehingga kepala sekolah memiliki kepercayaan diri untuk 

membangun iklim sekolah yang kondusif yang mampu untuk mendorong 

peningkatan mutu sekolah.  

f. Untuk meningkatkan pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan iklim 

sekolah terhadap mutu sekolah, dengan kepala sekolah harus rajin membaca 

jurnal, mengikuti seminar ataupun workshop mengenai kepemimpinan  

sehingga kepala sekolah memiliki kemampuan dan kapasitas dalam 

mengelola sekolah. Sehingga akan terbentuk iklim sekolah yang kondusif dan 

terbentuk komunitas professional. Dimana terbentuk sebuah iklim yang dapat 

meminimalisir tindakan permasalahan disiplin, mendorong peningkatan 

prestasi akademik sehingga dengan jelas dapat mempengaruhi mutu sekolah. 

g. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam 

penelitian ini. Oleh sebab itu, perlu dilakukan tindak lanjut berupa penelitian 

lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif, sehingga teori yang 

digunakan pada penelitian ini lebih teruji kesesuaian dan kebenarannya. 

Adapun bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

tema yang sama, peneliti menyarankan agar peneliti lain lebih meneliti faktor-

faktor lain yang mempengaruhi mutu sekolah.  


