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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan berbagai penjelasan yang penulis peroleh dari penelitian 

yang dilakukan di MTs Abadiyah Kuryokalangan Gabus Pati dengan judul  

“Kepemimpinan Transformasional Kepala Madrasah dalam Meningkatkan 

Kompetensi Profesional Rumpun Guru PAI (Studi Kasus di MTs Abadiyah 

Kuryokalangan Gabus Pati Tahun Pelajaran 2015/2016)”, maka penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Kepala MTs Abadiyah menerapkan dan melaksanakan gaya 

kepemimpinan yaitu kepemimpinan transformaisonal sebagai upaya untuk 

meningkatkan kompetenssi profesional rumpun guru PAI. Salah satu 

upaya kepala madrasah dalam melaksanakan kepemimpinan 

transformasional untuk meningkatkan kompetensi profesional guru PAI 

adalah dengan cara memberikan dorongan, motivasi dan menerapkan 

kedisiplinan dan menciptakan program-program serta inovasi baru. 

2. Setelah dilaksanakannya kepemimpinan transformasional ini guru PAI 

menjadi semakin bisa meningkatkan dan mengembangkan kompetensi 

profesionalnya. Guru PAI jadi semakin bisa menguasai kelas dan membuat 

para siswa-siswi menjadi antusias dalam mengikuti mata pelajaran PAI. 

Guru PAI juga semakin disiplin dalam hal mengajar. Mereka menjadi 

lebih bisa mngkondisikan siswa-siswi jika ada jam kosong. Karena 

rekomendasi kepala madrasah juga guru PAI jadi lebih bisa 

mengembangkan pemahaman mereka memanfaatkan teknologi untuk 

mencari tahu tentang materi pelajaran PAI dan dalam dunia pendidikan. 

Guru PAI juga sudah menggunakan metode dan model pembelajaran, 

media pembelajaran yang sesuai materi pelajaran PAI sangat tepat 

dilakukan agar para murid tidak bosan dan selalu antusias mengikuti mata 

pelajaran PAI, kemudian guru PAI juga sudah ada yang melanjutkan 

pendidikannya ke S2 dan ada pula yang sudah sertifikasi.  
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3. Kepemimpinan transformasional kepala MTs Abadiyah tidak sepenuhnya 

berjalan lancar, ada pula faktor penghambat yang mempengaruhi. 

Diantaranya adalah faktor komunikasi antara kepala madrasah dengan 

guru PAI yang kurang dan faktor kepala madrasah yang kurang 

memahami kondisi psikologis guru PAI. Komunikasi dalam 

kepemimpinan transformasional sangat penting karena kepala sekolah 

transformasional mengubah budaya organisasi sekolah. Karena itulah 

kepala madrasah berupaya untuk terus menjaga komunikasi antar 

bawahannya agar kepemimpinan transformasional ini biss dilakukan 

secara terus menerus. Kemudian kepala madrasah juga terus berupaya 

untuk memahami kondisi psikologis guru PAI agar kompetensi 

profesionalnya bisa berkembang dengan baik. 

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, ada beberapa saran yang dapat 

dikemukakan menyangkut penelitian yang penulis lakukan yaitu : 

1. Kepala Madrasah dalam melaksanakan kepemimpinan transformasional,  

seharusnya lebih memahami lagi kondisi yang terjadi di madrasah seperti 

halnya kondisi psikologis guru atau warga madrasah lainnya agar dapat 

kepemimpinan transformasional tetap bisa dilaksanakan dengan baik dan 

untuk kemajuan madrasah dan warga madrasah itu sendiri 

2. Kepemimpinan transformasional seharusnya dapat terus dilaksanakan 

untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Karena jika madrasah terus 

bertransformasi tentunya madrasah akan menjadi semakin maju di era 

yang semakin maju ini dan tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah umum. 
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C. Penutup 

Alhamdulillah, Segala Puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan 

akal pikiran bagi manusia, dan dengan pertolonganNya penulis dapat 

menyelesaikan tugas skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah 

kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, nabi yang kita nanti-

nantikan syafaatnya di hari kiamat. 

Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penelitian skripsi ini. 

Meskipun sudah penulis usahakan semaksimal mungkin untuk lebih 

sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan dan masih minimnya pengetahuan 

yang dimiliki penulis. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari 

pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan dari 

skripsi ini. 

Akhirnya sebagai penutup, penulis mohon maaf atas segala 

kekurangan dan kesalahan, serta penulis berdo’a semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya. 

Amin... 

 


