
BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa

kesimpulan bahwa kedisiplinan guru di MTs Negeri 1 Lampung Utara cukup baik

yang dibuktikan dari 1) sebagian besar guru patuh terhadap aturan madrasah, 2)

sebagian besar guru rajin dalam mengajar, 3) sebagian besar guru tepat waktu

dalam mengajar, 4) sebagian besar guru tidak pernah keluar kelas sebelum jam

pelajaran berakhir. Kedisiplinan guru tersebut dikarenakan kepala MTs Negeri 1

Lampung Utara mampu melaksanakan perannya sebagai administrator, supervisor

dan motivator yang baik dengan temuan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Kepala MTs Negeri 1 Lampung Utara sebagai administrator

dalam meningkatkan kedisiplinan guru, diperoleh temuan upaya yang

dilakukan adalah (1) menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik, (2)

bersikap terbuka, dan (3) menciptakan iklim kerja yang kondusif.

2. Kepemimpinan Kepala MTs Negeri 1 Lampung Utara sebagai supervisor

dalam meningkatkan kedisiplinan guru, dengan melakukan hal-hal sebagai

berikut (1) memberikan bimbingan kepada guru dalam meningkatkan mutu

pembelajaran, (2) melakukan pengawasan terhadap kinerja guru, (3)

meningkatkan kerja sama dengan orangtua siswa, (4) melakukan evaluasi

terhadap hasil kerja guru, dan (5) menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja guru

dengan secara kontinu.
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3. Kepemimpinan Kepala MTs Negeri 1 Lampung Utara sebagai motivator

dalam meningkatkan kedisiplinan guru dengan melakukan beberapa hal

sebagai berikut (1) memberikan otonomi pada guru untuk mengembangkan

tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi pembelajarannya, (2)

memberikan bimbingan dan bantuan dalam pengembangan kompetensi guru,

(3) melibatkan guru dalam setiap kegiatan madrasah, (4) menerima dan

memberikan dukungan bagi guru yang memiliki ide kreatif, dan (5)

memberikan penghargaan dan sanksi yang tegas.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka implikasi

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya meningkatkan kedisiplinan guru oleh kepala madrasah memerlukan

pengetahuan yang luas dan universal, kepala madrasah perlu memiliki

keterampilan dalam memotivasi, keterampilan dalam berinteraksi dan

berkomunikasi, kemampuan dalam memahami psikologis orang-orang yang

dipimpinnya, sehingga ketika melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya

sebagai administrator, supervisor, dan motivator, akan berjalan dengan lebih

efektif dan efisien serta sesuai dengan berbagai karakteristik orang-orang

yang dipimpinnya.

2. Meningkatkan kedisiplinan guru memerlukan seorang pemimpin yang tegas

dan berwibawa. Ketegasan ditunjukkan dari melaksanakan segala peraturan

sesuai dengan yang disepakati tidak pandang “siapa” peraturan tetap

peraturan yang harus dilaksanakan. Sikap tegas ini harus dibarengi dengan
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kewibawaan dengan tetap menjaga perkataan dan sikap yang terhormat dan

bijaksana. Pemimpin yang memiliki ketegasan dan kewibawaan akan mampu

mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk melaksanakan segala

peraturan dan kebijakan dengan suka rela tanpa merasa terpaksa.

3. Meningkatkan kedisiplinan guru memerlukan kepala madrasah yang tekun,

sabar, ulet, tidak mudah putus asa, tidak mudah emosi, bersikap terbuka, dan

bijaksana, karena upaya mendisiplinkan orang-orang yang begitu banyak

dengan berbagai karakter tentulah bukan hal yang mudah. Oleh karena itu

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual

mutlak dimiliki seorang kepala madrasah dalam melaksanakan tugas-tugas

kepemimpinannya.

C. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan dan implikasi dalam penelitian ini, maka

diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara, diberikan saran (1)

mengadakan pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan

kepemimpinan bagi kepala madrasah, (2) mengadakan pelatihan

meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual kepala

madrasah, (3) pelatihan yang dilaksanakan diberikan oleh para tutor yang ahli

di bidangnya masing-masing, (4) pelatihan yang dilaksanakan hendaknya

bersifat kontinuitas, sehingga kegiatan pelatihan berkelanjutan karena untuk

mencapai tujuan tidak dapat terpenuhi hanya satu atau dua kali pelatihan saja,

(5) menyusun kurikulum pelatihan yang benar-benar matang sesuai dengan
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kebutuhan peserta pelatihan, dan (6) mengawasi kinerja kepala madrasah

dengan lebih profesional oleh orang-orang yang profesional dan dengan

sistem kerja yang profesional.

2. Kepala madrasah diberikan saran (1) meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan fungsi

kepemimpinan dengan mengikuti berbagai pelatihan, sharing dengan teman

sejawat, membaca berbagai sumber tentang kepemimpinan (2) tidak langsung

merasa puas terhadap hasil kerja yang dicapai dengan terus melakukan

perbaikan, peningkatan, dan pengembangan (3) meningkatkan komitmen dan

target kerja yang jelas bukan untuk memperkaya diri melainkan untuk

menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan mencerdaskan anak

bangsa (4) selalu intropeksi diri dan menjadikan diri sebagai teladan yang

baik dalam berkata-kata maupun dalam bersikap.

3. Guru diberikan saran (1) menanamkan dalam diri bahwa tugas dan tanggung

jawab sebagai pendidik merupakan amanah yang akan dimintai

pertanggungjawabannya di dunia maupun akhirat, untuk itu melaksanakan

tugas dengan disiplin yang tinggi merupakan suatu keharusan (2) mendidik

bukanlah merupakan suatu hal yang mudah dibutuhkan kedisiplinan dalam

waktu, disiplin dalam tekad, disiplin dalam kinerja, sehingga hasil yang

dicapai akan sesuai dengan harapan.




