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ABSTRAK 
 
 
Ali Mahfudh. NIM: 112794. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Laissez-Faire Kepala 

Madrasah terhadap Kompetensi Profesional Guru di MA Unggulan Al 
Hikmah Pasir Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan 

Laissez-Faire kepala madrasah di MA Unggulan Al Hikmah Pasir. Mengetahui 
kompetensi profesionalisme guru di MA Unggulan Al Hikmah Pasir. Mengetahui 
pengaruh gaya kepemimpinan Laissez-Faire terhadap kompetensi profesional 
guru di MA Unggulan Al Hikmah Pasir. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field research), dengan pendekatan penelitian adalah pendekatan 
kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan angket, observasi dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa 
gaya kepemimpinan laizssez-faire kepala madrasah di MA Unggulan Al Hikmah 
Pasir Tahun Pelajaran 2018/2019 dalam kategori sangat baik, hal itu didapatkan 
dengan berpedoman pada hasil penyebaran kuesioner dengan nilai rata-rata 
74,4857 yang dapat dilihat dengan kepala madrasah yang menyadari bahwa pada 
hakekatnya manusia memiliki rasa setia kawan yang tebal. Kepala madrasah yakin 
bahwa sesama manusia mampu saling tolong menolong. Kepala madrasah 
meyakini bahwa manusia mampu bekerja sama dengan sesamanya. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru di MA Unggulan Al 
Hikmah Pasir Tahun Pelajaran 2018/2019 dalam kategori sangat baik, hal itu 
didapatkan dengan berpedoman pada hasil penyebaran kuesioner dengan nilai 
rata-rata 72,1143 yang masuk pada interval kategori sangat baik yang dapat dilihat 
dengan guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus  dalam bidang 
keguruan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsnya sebagai guru dengan 
kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang 
terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya  
dibidangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh gaya 
kepemimpinan laissez-faire kepala madrasah terhadap kompetensi profesional 
guru di MA Unggulan Al Hikmah Pasir Tahun Pelajaran 2018/2019, berdasarkan 
nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (7,723>2,03452), artinya gaya 
kepemimpinan kepala madrasah yang menghargai setiap ide dan gagasan guru 
terbukti mampu meningkatkan kompetensi profesional guru yang mengajar di MA 
Unggulan Al Hikmah Pasir. 

 

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan Laissez-Faire, Kompetensi Profesional Guru. 

 

 

 

 

 

 


