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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan 

Transformasional Kepala Madrasah terhadap Kinerja Guru di MTs NU 

Miftahul Huda Jekulo Kudus Tahun Ajaran 2018/2019”, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan transformasional kepala madrasah di MTs NU 

Miftahul Huda Jekulo Kudus Tahun Ajaran 2018/2019 adalah sebesar 

79 dan tergolong dalam kategori baik. 

2. Kinerja guru di MTs NU Miftahul Huda Jekulo Kudus Tahun Ajaran 

2018/2019 adalah sebesar 84,5 dan tergolong dalam kategori baik. 

3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemimpinan 

transformasional kepala madrasah terhadap kinerja guru di MTs Nu 

Miftahul Huda Jekulo Kudus Tahun Ajaran 2018/2019 dengan model 

Ŷ = 1,408(1,025)
x
. Sedangkan hubungan antara kepemimpinan 

transformasional kepala madrasah dengan kinerja guru adalah sebesar 

0,853 yang masuk kategori sangat kuat, dengan demikian 

kepemimpinan transformasional kepala madrasah mempunyai 

hubungan yang positif dan signifikan dengan kinerja guru. Koefisien 

determinasi diperoleh hasil bahwa kepemimpinan transformasional 

kepala madrasah memberikan kontribusi 72,7% terhadap kinerja guru 

di MTs NU Miftahul Huda Jekulo Kudus. 

 

B. Saran-Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan fakta-fakta yang penulis peroleh, 

maka melalui kesempatan ini akan disampaikan beberapa saran dari 

penulis yang mungkin bermanfaat bagi kemajuan pendidikan, 

diantaranya yaitu: 

1. Bagi Madrasah 

Sebagai masukan untuk lembaga pendidikan pada umumnya dan 

khususnya bagi lembaga pendidikan di mana tempat peneliti 

berlangsung, mengenai kepemimpinan transformasional kepala 

madrasah terhadap kinerja guru di MTs NU Miftahul Huda Jekulo 

Kudus. 

2. Bagi Kepala Madrasah 

Penelitian ini memberikan saran kepada kepala madrasah agar dapat 

mempertahankan kepemimpinannya dengan menggunakan 

kepemimpinan transformasional agar dapat meningkatkan kinerja 

guru dalam pembelajaran. 

3. Bagi Guru 

Penelitian ini memberikan saran kepada guru agar dapat memberikan 

masukan untuk meningkatkan kinerjanya, agar guru selalu 
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mengembangkan dirinya menjadi guru yang mempunyai kinerja lebih 

baik sehingga terciptapendidikan yang bermutu. 

 

C. Penutup 

Segala puji bagi Allah, akhirnya terselesaikan skripsi yang 

berjudul pengaruh kepemimpinan transformasional kepala madrasah 

terhadap kinerja guru di MTs NU Miftahul Huda Jekulo Kudus Tahun 

Ajaran 2018/2019”. Berkat taufiq, hidayah, dan inayah-Nya dari Allah 

SWT serta bimbingan dari pembimbing dan asisten pembimbing dan 

bantuan dari lembaga pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) NU 

Miftahul Huda Jekulo Kudus akhirnya skripsi ini dapat penulis 

selesaikan. Shalawat teruntuk Rasulullah SAW, yang telah memberikan 

pelajaran hidup untuk kita semua, semoga kita semua selalu mengikuti 

jejaknya. 

Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik dari semua 

pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis 

sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian 

skripsi ini. Semoga amalnya dibalas oleh Allah SWT dengan balasan 

yang lebih baik. 

Akhirnya, harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak yang benar-

benar membutuhkan. Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 
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