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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan pada halaman-halaman sebelumnya maka dapat ditarik 

kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

Dalam meningkatkan kualitas guru kepala sekolah 

mengembangkan organisasi pendidikan dengan merangkul para guru-guru 

dan pegawai yang ada di sekolah, memberi kesempatan kepada mereka 

untuk mengubah, mengembangkan dan meningkatkan kualitas diri mereka 

dengan mengikutsertakan guru-guru dalam pelatihan-pelatihan, MGMP 

dan melakukan program studi tour untuk membangkitkan antusiasme 

mereka. Kemudian mengembangkan visi bersama antar anggota organisasi 

dengan mengadakan rapat bulanan, kemudian mengadakan rapat jajaran 

dengan wakil-wakil madrasah dalam dua minggu sekali.  

Selanjutnya kepala sekolah selalu mendengarkan pendapat, saran, 

dan ide yang diberikan oleh bawahan. Mendiskusikan pendapat bawahan 

pada rapat jajaran madrasah yang diadakan dua minggu sekali. Dalam 

melakukan pengawasan kepala sekolah akan melihat semua kegiatan yang 

ada di sekolah  secara langsung kelapangan dengan mengecek guru-guru 

kekelas, memantau kehadiran guru-guru dan staf lainya, kepala sekolah 

juga melihat kegiatan administrasi dan majelis guru.  
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Dalam bermusyawarah kepala sekolah memberikan kesempatan 

kepada bawahan untuk menyampaikan pendapat, saran dan ide-ide 

mereka. Kemudian dalam memberdayakan bawahannya untuk mencapai 

tujuan organisasi kepala sekolah akan memberi reward/penghargaan bagi 

mereka yang melaksanakan tugasnya dengan baik, dan  juga memberikan 

hukuman bagi mereka yang tidak melaksanakan tugasnya. 

Selanjutnya kepala sekolah juga memberi pemahaman kepada 

bawahan tentang tugas mereka dengan menyampaikan kata-kata yang 

mudah dimengerti oleh bawahan, Memberikan dukungan kepada bawahan, 

dukungan itu bisa berupa motivasi, arahan, kata-kata nasehat, saran, atau 

reward. Kemudian dalam memecahkan masalah yang terdapat di 

organisasi kepala sekolah akan bermusyawarah dengan bawahan dan 

kemudian mengambil keputusan dengan mengajak guru-guru dan staf 

lainnya bermusyawarah  untuk mempertimbangkan terlebih dahulu resiko 

terkecil yang akan terjadi.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran 

kepada kepala sekolah MTs Darel Hikmah Pekanbaru sebagai berikut: 

1. Saran untuk praktis 

Diharapkan kepala sekolah akan selalu meningkatkan 

kemampuannya dalam memimpin sekolah secara terus-menerus 

dengan selalu memberdayakan bawahan untuk mencapai tujuan 
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organisasi pendidikan, memberikan dukungan, motivasi, mengadakan 

pelatihan-pelatihan, MGMP untuk meningkatkan kualitas guru di MTs 

Darel Hikmah Pekanbaru dan juga melakukan pembinaaan dan 

tindakan tegas kepada guru-guru yang melanggar pelaturan demi 

kedisiplinan tenaga pendidik. 

2. Saran untuk penelitian selanjutnya 

Diharapkan di masa yang akan datang dapat digunakan sebagai 

salah satu sumber data untuk penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor 

lainnya, variabel yang berbeda, tempat yang berbeda, desain yang 

lebih tepat dan tetap berhubungan dengan kepemimpinan kepala 

sekolah. 

 


