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BAB V 

KESIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan  

Secara umum peneliti berkesimpulan bahwa pengaruh pengambilan 

keputusan kepala sekolah dalam bidang implementasi KTSP di SMK YPPT 

Bandung berada pada keriteria 4,03 artinya sangat baik. Dilihat dari keadaan 

secara objektif di sekolah peneliti menemukan bahwa kepala sekolah dapat 

mengambil keputusan dengan melibatkan guru, pihak indutri (alumi SMK YPPT 

Bandung yang telah bekerja di industi perhotelan sebagai mitra) untuk menyusun 

kurikum terpadu satuan pendidikan (KTSP). Mengingat SMK YPPT Bandung 

memiliki dua jurusan, pertama jurusan akomodasi perhotelan, kedua usaha 

perjalanan pariwisata, dan kepala sekolah melihat peluang industri perhotelan 

sangat tinggi di Bandung maka kepala sekolah berinisiatif membuat suatu 

kurikulum yang didasarkan pada permintaan dunia industi perhotelan, selain itu 

memberikan kemampuan kepada siswa untuk dapat menerapkan ilmunya di dunia 

kerja. Adapun contoh hasil penerapan KTSP di SMK YPPT Bandung adalah 

dengan dibentuk jurusan tataboga. Jurusan tataboga dimulai pada tahun ajaran 

2011 keahlian yang di ajarkan pada jurusan ini berupa materi umum materi 

perhotelan, dam materi khusus materi masak. Peneliti juga berkesimpulan bahwa 

kinerja mengajar guru di SMK YPPT Bandung berada pada keriteria 4,02 artinya 

sangat baik, Penelti melihat realita di sekolah guru melakukan tugas mengajar 

secara tepat waktu sesuai jam pelajaran, dapat menyesuaikan materi pelajaran 
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dengan kalender akademik sekolah, memberikan penilaian pada siswa 

berdasarkan hasil evaluasi siswa, bertanggung jawab dalam mengajar. 

 Secara khusus peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengambilan keputusan kepala sekolah dalam bidang implementasi KTSP di 

SMK YPPT Bandung  dapat dikatakan sangat baik, hal ini dilihat dari 

kesiapan kepala sekolah memahami masalah KTSP, menganalisi masalah 

KTSP, dapat mengembangkan alternatif yang dibuat, dapat memilih alternatif 

terbaik, padat melakukan proses implementasi KTSP sangat baik. 

2. Kinerja mengajar guru di SMK YPPT Bandung dapat dikatakan sangat baik, 

hal ini dilihat dari kesiapan guru dalam mengajar seperti merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran 

sangat baik. 

3. Terdapat pengaruh pengambilan keputusan kepala sekolah dalam bidang 

implementasi KTSP terhadap kinerja mengajar guru di SMK YPPT Bandung 

berada pada kategori sangat kuat. Sedangkan untuk daya determinasi 

berdasarkan hasil perhitungan (terlampir) diperoleh harga 55,6 %. Ini berarti 

variabel Y (Kinerja Mengajar Guru) di SMK YPPT Bandung dipengaruhi 

oleh variabel X (Pengambilan  Keputusan Kepala sekola dalam bidang 

Implementasi KTSP) sebesar 55,6 % dan sisanya 44,4 % dipengaruhi oleh 

faktor lain. 
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B. Implikasi  

Pengambilan keputusan kepala sekolah mempunyai arti penting bagi maju 

atau mundurnya suatu organisasi sekolah. Pengambilan keputusan yang tepatlah 

yang akan menghasilkan suatu perubahan terhadap kinerja mengajar guru 

menjadi lebih baik, tapi sebaliknya pengambilan keputusan yang salah akan 

berdampak buruk pada kinerja mengajar guru di sekolah. 

1. Jika pengambilan keputusan kepala sekolah dalam bidang implementasi 

KTSP sekolah sangat baik, maka kemungkinannya adalah  hasil kinerja 

mengajar guru di sekolah tersebut tinggi, motivasi guru dalam bekerja 

meningkat, disiplin kerja meningkat, dan semangat kerja juga akan tinggi.  

Pengambilan keputusan kepala sekolah dalam bidang implementasi KTSP 

berdampak pada guru, kinerja mengajar guru yang terjadi di lingkungan 

sekolah sudah melakukan tugas mengajar secara tepat waktu sesuai jam 

pelajaran, dapat menyesuaikan materi pelajaran dengan kalender akademik 

sekolah, memberikan penilaian pada siswa berdasarkan hasil evaluasi siswa, 

bertanggung jawab dalam mengajar. Jadi pengambilan keputusan dalam yang 

baik adalah keputusan yang dapat diterapkan guna mencapai tujuan KTSP 

dan didukung oleh perubahan perilaku mengajar guru kearah positif.    

2. Jika kinerja mengajar guru sekolah sangat baik, maka kemungkinan adalah  

hasil belajar mengajar di sekolah tersebut baik, serta berkualitas. 

kinerja guru adalah hasil pelaksanaan tugas mengajar yang ditunjukan 

melalui potensi yang dimilikinya sehingga peserta didik mempunyai 

perubahan sikap. Guru sering dianggap sebagai sosok yang memiliki 
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kepribadian ideal. Keprofesionalan kinerja mengajar guru di lingkungan 

sekolah ditunjukkan oleh kemampuan merancang rencana pembelajaran, 

kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi 

yang diajarkannya, kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi 

dan strategi pembelajaran, kemampuan merancang dan memanfaatkan 

berbagai media dan sumber belajar, kemampuan dalam melaksanakan 

evaluasi pembelajaran. Jika kinerja guru mengajar guru baik maka 

pencapaian siswa kan baik pula artinya prestasi siswa meningkat. Sehingga 

memudahkan kepala sekolah untuk melakukan untuk dapat menerapka 

keputusan dalam implementasi KTSP. 

3.  Jika pengambilan keputusan kepala sekolah dalam implementasi KTSP 

berjalan dengan sangat baik terhadap kinerja mengajar guru di SMK YPPT 

Bandung kemungkinan tujuan sekolah tercapai.  

Kesiapan kepala sekolah kesiapan kepala sekolah dalm memahami 

masalah KTSP, menganalisi masalah KTSP, dapat mengembangkan alternatif 

yang dibuat, dapat memilih alternatif terbaik, padat melakukan proses 

implementasi KTSP sangat baik. Sedangkan kesiapan guru dalam mengajar 

seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, 

mengevaluasi pembelajaran sangat baik.  Dilihat dari hasil tersebut maka 

dampak yang terjadi pengaruh pengambilan keputusan kepala sekolah  dalam 

bidang implementas KTSP terhadap Kinerja mengajar Guru tergolong kuat, 

artinya pengambilan keputusan kepala sekolah dalam bidang implementasi 

KTSP sangat mendukung terhadap kinerja mengajar guru. 
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C. Rekomendasi 

Setelah memberi kesimpulan dan implikasi hasil penelitian, maka peneliti 

mencoba memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Adapun 

rekomendasi yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Mengenai Pengambilan keputusan kepala Sekolah dalam implementasi 

KTSP di SMK YPPT Bandung 

a. Setelah kepala sekolah membuat suatu keputusan implementasi KTSP 

selanjutnya kepala sekolah perlu melakukan pengawasan terhadap 

implementasi KTSP, agar pelaksanaan dari implemetasi KTSP tersebut 

dapat berjalan lancar. 

b. Kepala sekolah perlu memilih dan melibatkan guru, komite sekolah, 

dan pihak-pihak terkait, dengan mempertimbangkan kopentensi bidang 

ilmu kuriklum dan dunia industri perhotelan sebelum melakukan 

pengambilan keputusan dalam implementasi KTSP. 

2. Mengenai Kinerja Mengajar guru di SMK YPPT Bandung 

a. Guru hendaknya sebelum mengajar membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran dengan baik, dan di bandingkan dengan kalender 

akademik agar pada tidak terjadi tumpang tindih antara program 

sekolah dengan kegiatan mengajar. 

b. Guru hendaknya menguasai proses mengajar mulai dari membuka 

pelajaran, menyampaikan pelajaran sampai dengan menutup pelajaran. 

Hal itu dilakukan agar siswa dapat menerima materi pelajaran dengan 
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baik selain itu siswa tidak kaget menerima materi yang disampaikan 

oleh guru. 

3. Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya hendaknya lebih memperdalam dan mengkaji 

permasalahan pengambilan keputusan kepala sekolah dalam bidang 

implementasi KTSP  terhadap kinerja mengajar guru. 

b. Permasalahan yang belum di sentuh mungkin perlu dikaji ulang agar 

penelitian ini lebih sempurna. 

 

 

 

 

 


