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BAB V 

P E N U T U P 

 

A. Kesimpulan 

Rumusan masalah dalam penelitian ini “Bagaimanakah Kepemimpinan 

Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di MTs al-Hikmah Bandar 

Lampung?” Berdasarkan pada analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala MTs al-Hikmah  dilakukan 

melalui kemampuannya dalam mempengaruhi guru, kemampuannya dalam 

memberi perintah kepada guru, kemampuannya dalam memotivasi guru, serta 

kemampuanya dalam menciptakan rasa percaya diri guru. Setiap tahapan tersebut 

dilaksanakan oleh kepala Madrasah secara baik, namun belum optimal. Adapun 

kinerja Guru MTs al-Hikmah Bandar Lampung berdasarkan analisi data, pada 

umumya sudah cukup baik, namun masih terdapat kinerja yang belum baik, yang 

masih butuh perhatian serta penanganan dari kepala sekolah.  

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja guru Mts al-Hikmah 

pada umumnya cukup baik meski kepemimpinan kepala Madrasah belum optimal, 

disebabkan adanya nilai kepribadian yang baik, yang berupaya tidak mau 

menyakiti hati orang, dan yang menyebabkan ketidakoptimalan dalam 

kepemimpinannya. 

Penanaman niat untuk ibadah mengharapkan rida dari Allah SWT dalam 

bekerja, memang sudah tertanam pada diri pimpinan, guru-guru, dan staf  MTs al-

Hikamah, sebagai cirikan organisasi yang dilingkupi oleh pesantren.  Mereka 

tetap optimis dan bersemangat untuk meningkatkan kinerja mereka. Dan, tidak 
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dapat dipungkiri bahwa figur Kiyai (KH. Muhammad Sobari) sebagai pimpinan 

yayasan Ponpes al-Hikamah yang kharismatik menampilkan visi yang kuat dan 

dapat mengkomunikasikan visi itu secara efektif, konsisten. Beliau mengetahui 

kekuatan-kekuatan sendiri dan dapat memanfaatkannya. Hal itu yang dapat 

menggerakkan kompetensi profesionalisme jajarannya serta kinerja para pimpinan 

serta guru-guru di MTs al-Hikmah. 

 

B. Rekomendasi 

 Berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka ada beberapa hal yang dapat 

direkomendasikan: 

1. Kepala madrasah akan lebih baik jika memiliki kecerdasan intelektual, 

emosional dan spiritual yang mampu menanamkan, memajukan, dan 

meningkatkan nilai mental, moral, fisik, dan artistik kepada guru, tenaga 

administrasi dan peserta didik sehingga kinerja guru akan lebih optimal. 

2. Sebagai kepala madrasah, seharusnya dituntut dan bisa menjalankannya suatu 

kepribadian dan fungsi dari seorang pemimpin. Pemimpin yang tidak hanya 

memiliki kepribadian yang baik, wawasan yang luas, mengayomi, menjadi 

suri teladan dan memberikan contoh yang baik, tetapi juga harus mampu 

menjadi penyeimbang dalam organisasi dan mampu menjadi punishment 

yang buta, tidak melihat siapa yang bersalah, untuk menegakkan aturan dan 

demi kemaslahatan bersama serta kemajuan organisasi secara optimal. 

3. Perlu dikembangkan atau setidaknya dicarikan figur-figur pemimpin 

kharismatik dalam pendidikan untuk meningkatkan motivasi kerja dan kinerja 

guru. 




