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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil pengolahan dan 

analisis data dari penelitian yang berjudul ”Pengaruh Manajemen komputer dan 

kinerja mengajar guru komputer terhadap mutu layanan pembelajaran ”, maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan yang tentunya merujuk pada rumusan 

masalah yang telah diajukan pada penelitian ini, yang terperinci sebagai berikut: 

1. Manajemen komputer dalam keadaan   baik yang diamati dari indikator : 

pengarahan siswa sebelum PBM, memilih metode pembelajaran yang sesuai, 

memilih bahan, keteraturan, memotivasi belajar siswa, hadiah bagi siswa yang 

berprestasi, pemberian hukuman terhadap pelanggaran, mengamati belajar 

siswa, membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran 

dan akhir pembelajaran. 

2. Kinerja Mengajar Guru keberadaannya sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari 

indikator Merumuskan tujuan pengajaran, Memilih dan mengembangkan 

bahan pengajaran, Merumuskan kegiatan belajar mengajar, Merencanakan 

penilaian, Memulai pembelajaran, Menyampaikan materi, Menutup 

pembelajaran, Melaksanakan evaluasi, Tindaklanjut terhadap hasil 

3. Mutu Layanan Pembelajaran  sangat baik dilihat dari pencapaian indikator : 

penguasaan materi pelajaran, disiplin kerja guru, keterlaksanaan jam 

pengajaran, melaksanakan hasil belajar, umpan balik, kesediaan guru melayani 
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konsultasi siswa, menciptakan dialog kreatif antara guru dan siswa, nyaman 

dan aman, penerangan yang cukup, proses  pembelajaran, dan akhir 

pembelajaran 

4. Korelasi manejemen komputer  dan mutu layanan pembelajaran  mempunyai 

hubungan berada pada tingkat sangat tinggi. Maka dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara Manajemen 

komputer dan mutu layanan pembelajaran. 

5. Korelasi Kinerja Mengajar Guru terhadap Mutu Layanan Pembelajaran 

mempunyai hubungan berada pada tingkat sangat tinggi. Maka dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara 

kinerja mengajar guru dan mutu layanan pembelajaran. 

6. Manajemen komputer dan kinerja mengajar guru terhadap mutu layanan 

pembelajaran, yang berarti tingkat hubungan antara manajemen komputer dan 

kinerja mengajar guru terhadap mutu layanan pembelajan berada pada tingkat 

sangat tinggi.  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa rekomendasi yang 

dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan dimensi yang dijadikan kajian pada variabel Manajemen 

komputer, dimensi perencanaan kelas memiliki skor rata-rata baik. Oleh 

karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan manajemen komputer, dapat 

dilakukan dengan meningkatkan manajemen komputer dalam perencanaan 

kelas, meliputi mengarahkan siswa sebelum PBM, memilih metode yang 
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sesuai, memilih bahan. Perbaikan yaitu sebelum mengajar guru hendaknya 

harus merencanakan terlebih dahulu mengenai mengarahkan siswa, memilih 

metode yang sesuai dengan materi dan memilih bahan pelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik siswa dan kondisi sekolah. 

Perbaikan pada perencanaan kelas: 

a. Perbaikan pada saat pengarahan siswa sebelum proses belajar mengajar 

b. Perbaikan pada pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi 

yang akan disampaikan 

c. Perbaikan pada pemilihan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik 

siswa dan kondisi sekolah.  

2. Berdasarkan dimensi yang dijadikan kajian pada variabel kinerja mengajar 

guru, dimensi merencanakan pengajaran rata-rata baik. Oleh karena itu salah 

satu upaya untuk meningkatkan kinerja mengajar guru, meliputi: 

a. Peningkatan kemampuan dalam merumuskan tujuan pengajaran  

b. Peningkatan kemampuan dalam memilih dan mengembangkan bahan 

pelajaran  

c. Peningkatan kemampuan dalam merumuskan kegiatn belajar dan 

mengajar  

d. Peningkatkan kemampuan dalam merencanakan  

3. Berdasarkan dimensi yang dijadikan kajian pada variabel mutu layanan 

pembelajaran, dimensi mutu mengajar guru memiliki skor rata-rata sangat 

baik, terutama berkaitan dengan menguasai materi baik. Hal ini perlu 

ditingkatkan antara lain melalui: 
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a. Meningkatkan kemampuan dalam menguasai materi 

b. Meningkatkan kemampuan dalam membaca 

c. Mendorong untuk  meningkatkan  wawasan yang luas 

4.  Rekomendasi Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang tertatik untuk meneliti tentang manajemen komputer, 

kinerja guru dan mutu layanan pembelajaran mengkaji kembali secara 

mendalam mengenai permasalahan ketiga variabel tersebut. Peneliti 

merekomendasikan untuk penelitian mendatang agar meneliti tentang 

Pemanfaatan Komputer untuk menunjang pembelajaran dan kinerja 

mengajar guru. 

 


