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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil observasi dan hasil penelitian yang telah dilakukan

peneliti, dari data yang terkumpul, berdasarkan hasil wawancara, hasil

observasi lapangan dan hasil dokumentasi yang telah diolah dan dianalisa

secara sistematis maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah di MTs NU Miftahul Falah

Dawe Kudus, dapat ditarik kesimpulan yaitu kepemimpinan Kepala

Madrasah di MTs NU Miftahul Falah Dawe Kudus ini banyak

memegang peranan sebagai manajer.

2. Upaya-upaya apa yang dilakukan Kepala Madrasah terhadap

profesionalisme guru PAI di MTs NU Miftahul Falah Dawe Kudus, dapat

ditarik kesimpulan yaitu upaya meningkatkan profesionalisme guru

Kepala Madrasah selaku pemimpin melakukan kegiatan yang

mengarahkan pada pembinaan guru yang berkualitas dan memiliki 4

kompetensi dengan mengikutsertakan guru dalam setiap kegiatan yang

berkaitan dengan kompetensi keguruaannya, seperti ikut serta dalam

Workshop, MGMP, KKG, pelatihan-pelatihan, studi banding dan

kegiatan ilmiah.

B. Saran

Ada beberapa saran yang peneliti sampaikan berdasarkan hasil

penelitian, yaitu:

1. Kepala Madrasah diharapkan untuk dapat menjadi taladan, memberikan

motivasi bawahan, mengarahkan dan memonitor kegiatan madrasah dan

menjaga keharmonisan dalam meningkatkan kepemimpinan guna

pencapaian prestasi yang lebih maksimal.

2. Guru memegang peranan yang sangat penting dalam mendidik, mengajar,

melatih, mengevaluasi, dan mengembangkan potensi siswa di sekolah.

Oleh karena itu peneliti memberi saran agar para guru hendaknya terus
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mengembangkan kompetensi pendidikan untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia yang bermutu. Pengembangan dan peningkatan

kegiatan guru dapat lebih diikutsertakan bukan hanya pada kegiatan

MGMP, workshop pelatihan-pelatihan, studi banding, namun pada

kegiatan-kegiatan ilmiah yang terkait dengan peningkatan profesionalisme

guru.

C. Penutup

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang dari kesempurnaan,

hal ini semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis, baik

waktu, wacana, dan pengalaman penulis. Semoga hasil penelitian ini menjadi

bahan renungan bagi kita semua untuk selalu meningkatkan kualitas

pembelajaran dan semoga memberikan manfaat bagi penulis khusunya dan

pembaca pada umumnya. Ãmīn.


