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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MA Darul Ulum 

Ngembalrejo Bae Kudus,  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepala madrasah MA Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus menggunakan 

gaya kepemimpinan training and guidance berupa pelatihan dan 

bimbingan meliputi dua lingkup, yaitu: Pertama, dalam madrasah berupa 

rapat madrasah setiap satu bulan sekali, kunjungan dan observasi kelas 

secara teratur, dan sharing secara empat mata dengan guru. Kedua, di luar 

madrasah yaitu memberikan penugasan kepada guru untuk mengikuti 

MGMP, diklat, seminar, lokakarya dan sebagainya sesuai dengan alokasi 

waktu yang tersedia. 

2. Kompetensi pedagogic guru Pendidikan Agama Islam di MA Darul Ulum 

Ngembalrejo Bae Kudus sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari persiapan 

guru Pendidikan Agama Islam sebelum melaksanakan pembelajaran, yaitu 

selalu menyiapkan bahan ajar, membuat perangkat pembelajaran, dan 

melengkapi buku-buku yang relevan dengan materi ajar untuk menambah 

wawasan keilmuan. Ketika mengajar guru Pendidikan Agama Islam 

mampu mengelola pembelajaran di kelas dengan baik, menggunakan 

metode dan media yang variatif sesuai dengan karakter peserta didik dan 

materi ajar sehingga menciptakan iklim kelas yang kondusif, mampu 

berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, dalam bersosialisasi 

dengan warga madrasah sangat baik dan santun, dapat memberi teladan 

yang baik kepada peserta didik serta melaksanakan evaluasi pembelajaran 

dengan tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. 

3. Gaya kepemimpinan training and guidance kepala madrasah dapat 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam di di 

MA Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus. Kepemimpinan training and 
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guidance yang telah dilaksanakan kepala madrasah sudah memberikan 

perubahan yang signifikan bagi kompetensi pedagogik guru Pendidikan 

Agama Islam. Dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru 

Pendidikan Agama Islam, kepala madrasah memberikan pelatihan dan 

bimbingan. Adapun bentuk pelatihan dan bimbingan yang dilakukan 

kepala madrasah antara lain mengikutsertakan guru Pendidikan Agama 

Islam dalam kegiatan MGMP, lokakarya dan penataran, serta seminar. 

Kemudian memberikan bimbingan terhadap guru Pendidikan Agama Islam 

melalui diskusi kelompok berupa rapat, kunjungan dan observasi kelas 

serta sharing dengan guru berkaitan dengan penyusunan dan 

pengembangan sumber belajar, membimbing guru Pendidikan Agama 

Islam yang mengalami kesulitan mengajar, membimbing dalam evaluasi 

dan menganalisis hasil tes serta penggunaannya bagi perbaikan proses 

pembelajaran, memberikan motivasi kepada guru Pendidikan Agama 

Islam. Berdasarkan penjelasan dari bapak Drs. Ali Ahmadi, guru 

Pendidikan Agama Islam setelah mengikuti pelatihan dan bimbingan 

terjadi peningkatan kinerja yang signifikan dan pengelolaan pembelajaran 

di kelas juga sangat baik. 

B. Saran 

Berdasarkan  hasil penelitian dan simpulan yang telah disajikan maka 

selanjutnya peneliti menyampaikan saran yang kiranya dapat memberikan 

manfaat kepada pihak-pihak terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran- 

saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak madrasah yaitu MA Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus,  

hendaknya lebih memperhatikan kompetensi guru bukan hanya guru 

Pendidikan Agama Islam saja tetapi seluruh guru di madrasah, supaya 

tercipta guru yang kompeten dan berkualitas unggul melalui gaya 

kepemimpinan training and guidance yang diterapkan kepala madrasah. 

2. Bagi guru Pendidikan Agama Islam MA Darul Ulum Ngembalrejo Bae 

Kudus, hendaknya lebih menambah wawasan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan yang diikuti sehingga 

guru mampu mengelola pembelajaran peserta didik, memiliki kepribadian 

yang kuat dan kompetetif sesuai dengan profesinya. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya untuk bidang yang sama dan diharapkan bisa lebih spesifik 

dalam melakukan penelitian tentang gaya kepemimpinan training and 

guidance karena penelitian yang peneliti lakukan masih jauh dari kata 

kesempurnaan. Perlu adanya penyempurnaan dengan melakukan penelitian 

yang lebih spesifik lagi terkait dengan gaya kepemimpinan training and 

guidance di MA Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus. 

C. Penutup 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

hidayah, inayah dan cahaya Ilmu-Nya sehingga akhirnya peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Semua ini adalah kebahagiaan yang tiada tara dari-

Nya dan peneliti diwajibkan untuk selalu bersyukur tiada henti. Peneliti 

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 

memberikan dorongan, saran, dan bantuan sehingga dapat tersusun 

sedemikian rupa. Dan apabila ada kesederhanaan dalam penulisan, itu 

merupakan keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki.  

Skripsi sudah dibuat sesuai prosedur ilmiah dengan sangat hati-hati, 

tetapi tentu masih banyak ditemukan kekurangan. Karena itu tegur sapa dari 

pembaca berupa kritikan maupun masukan sangat peneliti harapkan demi 

perbaikan di masa yang akan datang. 

Akhirnya semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini, diharapkan dapat  

memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi para 

pembaca. Serta dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang 

Pendidikan Agama Islam. Amin. 


