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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diperoleh beberapa

kesimpulan dari pelaksanaan penelitian :

1. Secara umum gaya kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap kinerja guru di MI se-Kecamatan Tualang.

Seperti terlihat pada deskripsi responden tentang kemampuan kerja para

karyawan yang di atas rata-rata (memiliki kemampuan manajerial dan

profesional di atas 90%) namun tidak menunujukkan kinerjanya secara

maksimal khususnya dari indikator disiplin kerja, penguasaan tugas,

kerjasama dan loyalitas.

2. Faktor gaya kepemimpinan transformasional secara signifikan

berpengaruh terhadap kinerja guru di MI se-Kecamatan Tualang. Namun

sesuai dengan deskripsi responden tentang faktor gaya kepemimpinan

transformasional, para pegawai masih merasa belum termotivasi oleh

faktor belum tercukupinya jaminan sosial kesehatan, perumahan dan

bantuan transportasi karena mayoritas pegawai (52,63%) menyatakan

faktor jaminan sosial ini tidak mendukung dan kurang mendukung.

3. Faktor kepemimpinan transaksional secara bersama-sama simultan tidak

dapat digunakan untuk menentukan kinerja karyawan karena variabel

kemampuan kerja dalam persamaan regresi menghasilkan nilai negatif,



142

artinya semakin tinggi kemempuan karyawan justru berpengaruh terhadap

penurunan kinerja. Hal ini cukup beralasan karena semakin tinggi

kemampuan seseorang terutama terkait tingginya tingkat pendidikan

maka tuntutan akan posisi, jabatan dan penghasilan akan semakin

meningkat, yang apabila tidak terpenuhi justru akan mengakibatkan

merosotnya kinerja seharusnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan serta

implikasinya maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepala Madrasah sebagai pengelola madrasah hendak dapat

mentransformasi guru dalam meningkatkan kinerja  secara maksimal

khusunya dalam masalah disiplin kerja, penugasan utama, kerjasama dan

loyalitas.

2. Guru seharusnya mengetahui dan memiliki kompetensi yang berkaitan

dengan tugas keguruannya untuk menjadi guru profesional, namun kepala

madrasah juga harus membcari solusi dalam hal jaminan sosial kesehatan,

perumahan dan bantuan tranportasi karena mayoritas pegawai menyatakan

faktor jaminan sosial sangat diperlukan.

3. Kepala Madrasah harus mampu memberikan motivasi kepada guru untuk

selalu meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan dan pelatihan

supaya meningkat kemampuan paedagogiknya. Pelayan yang baik dari

kepala madrasah akan mengurangi kesulitan guru dalam menjalankan

tugas-tugasnya. Layanan yang baik akan mendorong guru berusaha agar



143

pengajarannya berhasil. Tingkat pendidikan guru juga akan berpengaruh

pada tuntutan akan posisi, jabatan, dan penghasilan. Hal ini cukup

beralasan karena semakin tinggi kemampuan seseorang terutama terkait

dengan tingginya tingkat pendidikan maka tuntutan akan posisi, jabatan

dan penghasilan akan semakin meningkat, yang apabila tidak terpenuhi

justru akan mengakibatkan merosotnya kinerja dari yang semestinya.


