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BAB  V 

P E N U T U P 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan 

hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan kepala madrasah di MTs se-Kabupaten Kolaka Utara pada 

umumnya memiliki kategori cukup baik, pendidikan dan latihan profesi 

guru pada umumnya memiliki kategori cukup baik dan kinerja guru pada 

umumnya memiliki kategori cukup baik. 

2. Kepemimpinan kepala madrasah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja guru dengan kontribusi sebesar 42,2%. 

3. Pendidikan dan latihan profesi guru berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja guru dengan kontribusi sebesar 46,0%. 

4. Kepemimpinan kepala madrasah dan pendidikan dan latihan profesi guru 

secara bersama-sama berpengaruh positif dan siginifikan terhadap kinerja 

guru di MTs se-Kabupaten Kolaka Utara. Kedua variabel tersebut 

memberikan kontribusi sebesar 54,4%, sedangkan sisanya sebesar 45,6% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

 

5.2 Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang 

diperoleh maka dapat dijabarkan beberapa implikasi pemikiran yang berkaitan 

dengan peran kepala madrasah dan PLPG dalam meningkatkan kinerja guru 

yaitu sebagai berikut: 
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5.2.1 Implikasi Teoritis  

1. Kepemimpinan kepala madrasah yang baik dapat menjadi kekuatan bagi 

peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Kepala madrasah bertanggung 

jawab dalam pengambilan keputusan, memberikan pembinaan dan 

motivasi kerja pada guru, membimbing guru dalam menyusun perangkat 

pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang berlandaskan standar isi, 

standar kompetensi, kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan, membimbing guru dalam memilih 

dan menggunakan metode atau teknik pembelajaran atau bimbingan yang 

dapat mengembangkan berbagai potensi siswa, sehingga kinerja guru 

dapat menjadi lebih optimal. 

2. PLPG dapat menjadi wadah dalam memberikan pelatihan profesi bagi 

guru di antaranya dalam membina guru dalam mengevaluasi proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan seperti dalam menyusun kriteria 

atau indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran, membimbing 

guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam 

pembelajaran, membimbing guru dalam memanfaatkan hasil penilaian 

untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran. 

3. Kinerja guru pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja yang 

dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, dan 

kualitas guru akan sangat menentukan kualitas hasil pendidikan, karena 

guru merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan 

siswa dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Kinerja 

guru yang baik akan berdampak pada meningkatnnya kualitas pendidikan 

di madrasah. 
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5.2.2 Implikasi Praktis  

Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang peran 

kepemimpinan kepala madrasah dan PLPG dalam meningkatkan kinerja 

guru dapat dijadikan sebagai sumber teori atau referensi yang dapat 

memberikan gambaran penelitian bagi peneliti yang berhubungan dengan 

peran kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru. Penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan bagi peneliti sendiri dan para 

praktisi pendidikaan lainnya untuk dapat mendukung peran pengawas dan 

kepala madrasah dalam upaya meningkatkan kinerja guru. 

 

5.3 Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka 

Utara untuk mengadakan pelatihan pengembangan profesi dalam upaya 

meningkatkan kompetensi yang dimiliki kepala madrasah dan guru-guru di 

madrasah.  

2. Kepada kepala madrasah, hendaknya berupaya senantiasa meningkatkan 

kompetensi supervisi yang menjadi tupoksinya dan merupakan salah satu 

persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh seorang kepala madrasah. 

3. Kepada guru, hendaknya senantiasa berupaya meningkatkan kinerjanya 

dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan lainnya agar menjadi 

seorang guru yang terampil, kreatif, inovatif dan profesional dalam 

bidangnya, dan jika membutuhkan bimbingan dan pelatihan dapat meminta 

bantuan kepada kepala madrasah. 
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4. Kepada LPTK agar terus berupaya memaksimalkan penyelenggaraan PLPG 

baik pada aspek kemampuan instrukur, metode yang digunakan, sarana dan 

fasilitas serta pemanfaat diklat sehingga dapat melahirkan guru-guru yang 

memiliki kompetensi yang lebih baik di masa yang akan datang. 

  


