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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

 
Dari hasil temuan dalam penelitian maka peneliti dapat memberikan kesimpulan, 

saran dan rekomendasi sebagai berikut : 

A. Kesimpulan  

1. Dari data hasil penelitian dapat ditapsirkan bahwa iklim organisasi  pada SMP Se-

Wilayah V Kabupaten Garut dengan rata-rata skor 3,59 dan rata-rata prosentase 

71,75%. Hal ini berarti bahwa dalam iklim organisasi dapat diinterprestasikan 

tinggi.Etos kerja kepala sekolah  pada SMP Se-Wilayah V Kabupaten Garut, sudah 

relative tinggi hal ini ditunjukan dengan perolehan rata-rata skor jawaban responden 

untuk variable tersebut sebesar 3,89 atau prosentase 77,59%.Efektifitas sekolah pada 

SMP Se-Wilayah V Kabupaten Garut, sudah relative tinggi hal ini ditunjukan dengan 

rata-rata skor jawaban responden untuk variable tersebut dengan rata-rata skor 3,93 

dan rata-rata prosentase 78,69%.  

2. Terdapat pengaruh yang signifikan dari Iklim organisasi  terhadap efektivitas sekolah 

pada SMP Se-Wilayah V Kabupaten Garut. Keterhubungan antara Iklim organisasi  

dengan efektivitas sekolah berkorelasi sebesar 0,47 termasuk pada kategori sedang 

dengan kontribusi iklim organisasi  terhadap efektivitas sekolah sebesar 22,15%. 

Dengan persamaan regresi Y = 30,69 + 0,40X1 dapat diartikan bahwa akan terjadi 

peningkatan satu poin varaiabel efektivitas sekolah setiap kali penambahan sebesar 

30,69 ditambah 0,40 iklim organisasi.  

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara etos kerja kepala sekolah  dengan 

efektivitas sekolah pada SMP Se-Wilayah V Kabupaten Garut.  Keterhubungan 

antara etos kerja kepala sekolah  dengan efektivitas sekolah berkorelasi sebesar 0,55 
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termasuk pada kategori sedang dengan kontribusi etos kerja kepala sekolah  terhadap 

efektivitas sekolah sebesar 30,79. Dengan persamaan regresi Y = 23,67 +0,52X2 

dapat diartikan bahwa akan terjadi peningkatan satu poin varaiabel efektivitas sekolah 

setiap kali penambahan sebesar 23,67 ditambah 0,52 etos kerja kepala sekolah.  

4. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Iklim organisasi dan etos kerja 

kepala sekolah terhadap efektivitas sekolah pada SMP Se-Wilayah V Kabupaten 

Garut. Keterhubungan antara iklim organisasi dan etos kerja kepala sekolah dengan 

efektivitas sekolah berkorelasi sebesar 0,66 termasuk pada kategori kuat, dengan 

kontribusi iklim organisasi dan etos kerja kepala sekolah  terhadap efektivitas sekolah 

sebesar 43,25%. Dengan  persamaan regresi Y = 7,09 + 0,31X1 + 0,44X2 dapat 

diartikan bahwa akan terjadi peningkatan satu poin varaiabel efektivitas sekolah 

setiap kali penambahan sebesar 7,09 ditambah 0,31 iklim organisasi ditambah 0,52 

etos kerja kepala sekolah.  

 

B. Rekomendasi  

1. Meskipun Iklim Organisasi pada sekolah menengah pertama se-wilayah V Kabupaten 

Garut sudah berjalan dengan baik, tetapi agar lebih optimal maka implementasinya 

harus lebih ditingkatkan terutama  dimensi directive yang masih perlu peningkatan, 

karena nilainya walaupun tinggi tetapi di banding dimensi yang lain dikatagorikan 

cukup. Menurut para ahli, dimensi directive dapat ditingkatkan melalui program 

kepala sekolah dengan kurikilum yang dikembangkan di sekolah. Didasari hal tersebut 

maka peneliti menganjurkan supaya: 
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a.Pimpinan sekolah harus memonitor apapun yang dikerjakan guru, sehingga proses 

belajar mengajar sesuai dengan yang direncanakan. 

b.Pimpinan sekolah harus membuat peraturan, yang sangat ketat sehingga guru dan 

siswa dapat lebih disiplin. 

c.Pimpinan sekolah harus mengecek semua pekerjaan di sekolah sehingga dapat 

terakomodir. 

 

2. Meskipun Etos Kerja Kepala Sekolah di sekolah menengah pertama se-wilayah V 

Kabupaten Garut sudah berjalan dengan baik, tetapi agar lebih optimal maka 

implementasinya harus lebih ditingkatkan terutama dimensi Educator yang masih 

perlu peningkatan, karena nilainya walaupun tinggi tetapi di banding dimensi yang 

lainnya dikatagorikan rendah. Menurut para ahli, dimensi Educator dapat ditingkatkan 

melalui program kepala sekolah dengan kurikilum yang dikembangkan di sekolah. 

Didasari hal tersebut maka peneliti menganjurkan supaya mengikuti perkembangan 

iptek untuk meningkatkan kemampuan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

3. Meskipun Efektivitas Sekolah di sekolah menengah pertama se-wilayah V Kabupaten 

Garut sudah berjalan dengan baik, tetapi agar lebih optimal maka implementasinya 

harus lebih ditingkatkan terutama dimensi Out come (benefit) yang masih perlu 

peningkatan, karena nilainya walaupun tinggi tetapi di banding dimensi yang lainnya 

dikatagorikan rendah. Menurut para ahli, dimensi Out come (benefit) dapat 

ditingkatkan melalui program kepala sekolah dengan kurikilum yang dikembangkan di 
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sekolah. Didasari hal tersebut maka peneliti menganjurkan supaya peringkat rata-rata 

ujian akhir sekolah ditingkat kabupaten lebih maksimal. 

 

 

 


