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BAB V 
PENUTUP 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil dari uji hipotesis yang telah 

diungkapkan pada  BAB IV, maka dapat ditarik suatu kesimpulan antara lain: 

Pertama, terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan 

kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru madrasah Tsanawiyah 

negeri di kabuapaten Lampung Selatan. Sebagai seorang manajer kepala 

madrasah harus berupaya meningkatkan kepemimpinannya sebagai kepala 

madrasah. Bila seorang kepala madrasah memiliki kreativitas yang tinggi, 

mampu memanaj madrasah dengan baik, mampu mengarahkan dan 

membimbing guru dalam pembelajaran, mampu membangun kerjasama 

dengan semua kompenen madrasah, serta dapat menjadi teladan bagi 

bawahannya maka kinerja guru madrasahnya akan baik begitu pula kualitas 

madrasahnyapun juga akan lebih baik dan lebih maju. Keterkaitan  antara 

kepemimpinan kepala madarasah terhadap kinerja guru ditunjukkan  oleh 

koefisien korelasi r = 0,438 dan ρy1= 0,267, didukung oleh koefisien 

determinasi KP=19,20%. Nilai tersebut menginformasikan bahwa 19,20% 

kinerja guru dipengaruhi oleh adanya kepemimpinan kepala madrasah 

sedangkan 80,80% kinerja guru dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang 

ada pada situasi dan kondisi madrasah, misalnya budaya organisasi, iklim 

kerja, kompetensi guru, supervisi kepala madrasah, motivasi kerja, disiplin 

kerja, sarana prasarana, dan sebagainya sesuai dengan kondisi madrasah. 

Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan diperoleh 
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persamaan regresi Ŷ = 126,094+0,264 X1, yang menunjukkan bahwa 

hubungan kedua variabel tersebut bermakna dan berbentuk linier, dari 

persamaan regresi dapat dinyatakan bahwa setiap perubahan skor 

kepemimpinan kepala madrasah ditingkatkan satu unit satuan, maka akan 

diikuti langsung oleh perubahan skor kinerja guru sebesar 0,264 pada arah 

yang sama  dengan konstanta 126,094.   

Kedua, terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan iklim kerja 

terhadap kinerja guru, dalam hal ini kedua variabel saling bertalian, artinya 

semakin baik dan semakin meningkatnya iklim kerja di madrasah maka akan 

diikuti pula dengan peningkatan kinerja guru.  Hal ini ditandai dengan 

koefisien korelasi yang menghubungkan ketergantungan dan keterkaitan 

antara  iklim kerja terhadap kinerja guru, yang dinyatakan dengan koefisien 

korelasi r  = 0,515 dan ρy2= 0,076 serta didukung oleh koefisien determinasi 

KP=26,50%, nilai ini menginformasikan bahwa 26,50% iklim kerja 

memberikan pengaruh terhadap kinerja guru madrasah, sedangkan 73,50% 

lainnya dipengaruhi oleh beragam faktor yang ada dalam situasi dan kondisi 

madrasah, faktor-faktor tersebut misalnya gaya kepemimpinan kepala 

madrasah, budaya organisasi madrasah, budaya kerja, kompetensi guru, etos 

kerja guru, kepuasan kerja guru, manajemen madrasah dan sebagainya yang 

masih banyak lagi. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan 

analisis regresi linear sederhana diperoleh persamaan regresi linear sederhana 

Ŷ=84,970+0,522 X2, hal ini dapat menunjukkan bahwa pengaruh dan 

keterkaitan dari kedua variabel adalah bermakna dan berbentuk linier, dari 
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persamaan regresi tersebut dapat dinyatakan bahwa setiap perubahan skor 

iklim kerja sebesar satu satuan secara langsung akan mempengaruhi kinerja 

guru sebesar 0,522 pada arah yang sama dengan konstanta  84,970.  

Ketiga, terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan motivasi 

kerja terhadap  kinerja guru, keberadaan motivasi kerja yang dimiliki oleh 

guru secara langsung mampu mempengaruhi kinerja guru. Keterkaitan dan 

pengaruh motivasi kerja terhadap  kinerja guru  dinyatakan oleh koefisien 

korelasi r  = 0,539 dan ρρρρy3 = 0,412. Selanjutnya berdasarkan koefisien 

determinasi KP=29,10%. Hal ini dapat dinyatakan bahwa 29,10% kondisi 

kinerja guru secara langsung dipengaruhi oleh motivasi kerja, sedangkan 

70,90%  kinerja guru dipengaruhi oleh beberapa faktor dan variasi lain yang 

ada disekitar lingkungan madrasah, misalnya kepuasan kerja guru, etos kerja, 

iklim kerja, budaya organisasi, kepemimpinan kepala madrasah, kompetensi 

guru, supervisi kepala madrasah, insentif guru dan sebagainya. Semakin 

meningkat dan tingginya motivasi kerja yang ada pada diri guru madrasah 

dalam melaksanakan tugasnya maka secara langsung akan semakin 

meningkat pula  kinerjanya; begitupula sebaliknya, jika motivasi kerja kurang 

baik dan melemah dalam melaksanakan tugasnya di madrasah maka secara 

langsung juga akan memberikan pengaruh terhadap kinerjanya di madrasah.  

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis dan perhitungan diperoleh 

persamaan regresi linear sederhana yang menghubungkan motivasi kerja 

terhadap kinerja guru yaitu Ŷ=73,353+0,572 X3, persamaan tersebut dapat 

dinyatakan bahwa setiap peningkatan skor motivasi kerja sebesar satu unit 
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satuan maka secara langsung akan dapat  mempengaruhi  perubahan skor 

kinerja guru madrasah sebesar 0,572 dengan konstanta 73,353.  

Keempat, terdapat pengaruh tidak langsung kompetensi pedagogik 

terhadap kinerja guru, dalam hal ini kedua variabel saling bertalian artinya 

semakin baik dan meningkatnya kompetensi pedagogik guru maka secara 

tidak langsung juga akan diikuti pula oleh peningkatan kinerja guru.  Hal ini 

ditandai dengan koefisien korelasi yang menghubungkan ketergantungan dan 

keterkaitan antara  kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru, dinyatakan 

dengan koefisien korelasi r= 0,260 dan ρy4= -0,043, serta didukung oleh 

koefisien determinasi KP= 6,80%. Berdasarkan nilai tersebut 

menginformasikan bahwa 6,80% kompetensi pedagogik secara tidak 

langsung dan signifikan memberikan sumbangan dalam mempengaruhi 

kinerja guru madrasah, sedangkan 93,20% yang lainnya dipengaruhi oleh 

beragam faktor yang ada dalam situasi dan kondisi madrasah, berbagi faktor 

tersebut misalnya kegiatan KKG dan MGMP guru, tingkat pendidikan guru, 

kegiatan work shop dan pelatihan guru, kepuasan kerja, etos kerja guru, 

imbalan atau insentif yang diterima dan sebagainya. Selanjutnya berdasarkan 

hasil pengujian dan perhitungan analisis regresi linear sederhana diperoleh 

persamaan regresi Ŷ = 149,133+ 0,660 X4, hal ini menunjukkan bahwa 

pengaruh dan keterkaitan antara kedua variabel tersebut bermakna dan 

berbentuk linier, dari persamaan regresi tersebut dapat dinyatakan bahwa 

setiap perubahan skor kompetensi pedagogik secara tidak langsung akan 
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mempengaruhi kinerja guru sebesar 0,660 pada arah yang sama dengan 

konstanta 149,133.  

Kelima, terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan antara 

kepemimpinan kepala madrasah, iklim kerja, motivasi kerja dan kompetensi 

pedagogik secara bersama-sama terhadap kinerja guru madrasah Tsanawiyah 

negeri di kabupaten Lampung Selatan. Keterkaitan antara kepemimpinan 

kepala madrasah, iklim kerja, motivasi kerja dan kompetensi pedagogik 

secara bersama-sama terhadap kinerja guru ditunjukkan  oleh koefisien 

korelasi r  = 0,605 dan ρρρρ1234y= 1,649 serta didukung oleh koefisien 

determinasi KP= 36,70%. Nilai tersebut menginformasikan bahwa 36,70% 

kinerja guru secara langsung dan signifikan dipengaruhi oleh adanya 

kepemimpinan kepala madrasah, iklim kerja, motivasi kerja dan kompetensi 

pedagogik secara bersama-sama sedangkan 64,30% kinerja guru dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lainnya yang ada pada situasi dan kondisi madrasah, 

misalnya budaya organisasi, etos kerja guru, kepuasan kerja, manajemen 

madrasah, sarana dan prasarana madrasah dan sebagainya. Selanjutnya 

berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan diperoleh persamaan regresi 

ganda (multipel) Ŷ= 63,932 + 0,161X1 + 0,077X2 + 0,437X3 - 0,110X4, hal ini 

menunjukkan bahwa hubungan antara kelima variabel tersebut bermakna dan 

berbentuk linier, dari persamaan regresi ganda (multipel) tersebut dapat 

dinyatakan bahwa setiap perubahan skor kepemimpinan kepala madrasah, 

iklim kerja, motivasi kerja dan kompetensi pedagogik secara bersama-sama 

ditingkatkan satu unit satuan maka secara langsung juga akan diikuti oleh 
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perubahan skor kinerja guru sebesar (0,161 + 0,077 + 0,437 - 0,110) = 0,565 

pada arah yang sama  dengan konstanta 63,932.   

 
B.  Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan maka 

berikut ini dikemukakan beberapa implikasi penelitian agar dapat menambah 

wawasan bagi guru, kepala madrasah, pengawas pendidikan Islam, pengawas 

madrasah dan para pengambil kebijakan pendidikan, dalam upaya 

peningkatan kinerja guru pada madrasah Tsanawiyah negeri di lingkungan 

kabupaten Lampung Selatan, khususnya serta madrasah Tsanawiyah dan 

lembaga pendidikan Islam pada umumnya. Adapun implikasi dimaksud 

antara lain:  

1. Hasil pengolahan dan analisis data menunjukkan bahwa kepemimpinan 

kepala madrasah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja 

guru madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten Lampung Selatan sebesar 

19,20%. Hasil temuan ini dapat digunakan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kinerja guru pada masing-masing madrasah Tsanawiyah 

negeri di kabupaten Lampung Selatan kearah yang lebih baik dan lebih 

meningkat. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya: bahwa 

setiap kepala madrasah harus memiliki keyakinan atas kemampuan dirinya 

untuk meningkatkan kualitas madrasah, kepala madrasah harus memiliki 

komitmen terhadap pekerjaan yang diembannya, kepala madrasah harus 

mampu untuk menciptakan kondisi kerja yang harmonis dan mampu 

mengembangkan perilaku setiap anggota organisasi madrasah yang 
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diperlukan bagi pencapaian tujuan organisasi/madrasah, kepala madrasah 

harus memiliki kemauan dan kerja keras serta keyakinan yang tinggi 

bahwa pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya adalah merupakan 

investasinya dimasa mendatang, kepala madrasah harus memiliki ambisi 

dan motivasi yang tinggi untuk berprestasi karena kerja yang dilakukan 

adalah merupakan bagian dari upaya untuk mencapai suatu kebahagian 

hidup, kepala madrasah harus mampu berdisiplin dalam tugas serta 

memiliki kreativitas dalam bekerja memanajemen waktu karena kepala 

madrasah merupakan teladan bagi bawahannya, baik dilingkungan 

madrasah ataupun dimasyaraakat, selain itu kepala madrasah juga harus 

memiliki kejujuran dan kepercayaan yang tinggi dalam tugasnya karena 

tugas yang dilaksanakan adalah amanat dan juga bernilai ibadah. Bila 

seorang kepala madrasah memiliki kreativitas yang tinggi, mampu 

memanaj  madrasah dengan baik, mampu mengarahkan dan membimbing 

guru dalam pembelajaran, mampu membangun kerjasama dengan semua 

kompenen madrasah, serta dapat menjadi teladan bagi bawahannya maka 

kinerja guru madrasahnya akan baik begitu pula kualitas madrasahnyapun 

juga akan lebih baik dan lebih maju.  

2. Hasil pengolahan dan analisis data untuk variabel iklim kerja juga 

menunjukkan adanya kontribusi yang signifikan dalam mempengaruhi 

kinerja guru madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten Lampung Selatan 

yaitu sebesar 26,50%. Dari hasil temuan penelitian ini setidaknya dapat 

digunakan sebagai upaya untuk melakukan tindak lanjut dalam 
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meningkatkan kinerja guru melalui iklim kerja, maka upaya perbaikan dan 

peningkatan terhadap iklim kerja madrasah yang kondusif harus dilakukan 

oleh pihak pengelola ataupun manajerial madrasah serta semua anggota 

masyarakat madrasah. Beberapa upaya yang dapat lakukan yaitu: 

membangun suasana kerja yang memberi karakter, spirit, suasana bathin 

yang tenang dan nyaman bagi semua anggota madrasah, serta adanya 

perhatian yang tinggi dari atasan terhadap bawahan melalui pemberian 

gaji, insentif ataupun tunjangan yang sesuai dan memadai, penempatan 

guru pada tempat yang tepat, selalu adanya suprevise dan motivasi 

terhadap pekerjaan yang dilakukan, organisasi dan manajemen tempat 

bekerja penuh dengan kekeluargaan dan transparansi yang jelas, dalam arti 

bahwa setiap anggota madrasah selalu dilibatkan dalam upaya peningkatan 

dan pengembangan madrasah, guru harus diberikan kesempatan untuk 

maju atau meningkatkan pengetahuannya, suasana dalam bekerja penuh 

dengan kenyamanan dan keharmonisan atau penuh dengan rasa 

kekeluargaan yang tinggi sehingga terwujud kerjasama yang baik diantara 

rekan kerja, adanya penghargaan bagai guru dalam arti bahwa bagi guru 

yang memiliki prestasi yang baik serta komitmen tinggi dalam 

meningkatkan kualitas madrasah, begitu pula sebaliknya harus ada suatu 

teguran dan peringatan bagi guru yang melanggar atau kurang mematuhi 

aturan sebagai seorang pegawai atau seorang guru dengan demikian akan 

dijadikan suatu perhatian bagi guru yang lain. Dengan peningkatan dan 

perbaikan iklim kerja yang kondusif di madrasah maka secara otomatis 
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akan mempengaruhi peningkatan kinerja guru madrasah karena guru akan 

mampu melaksanakan semua tugas yang diembannya, sehingga pada 

akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas ataupun mutu madrasah 

Tsanawiyah di masyarakat.  

3. Hasil pengolahan dan analisis data diperoleh bahwa motivasi kerja 

memberikan sumbangan atau kontribusi dalam meningkatkan kinerja guru 

madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten Lampung Selatan sebesar 

29,10%. Dari hasil temuan ini setidaknya dapat dijadikan sebagai dasar 

bagi kepala madrasah, pengelola dan pemegang kebijakan pendidikan di 

madrasah dalam upaya untuk meningkatkan kinerja guru madrasah 

Tsanawiyah negeri di kabupaten Lampung Selatan, dengan meningkatkan 

motivasi kerja melaui pembinaan dan  pelatihan dalam satu rumpun bidang 

studi serta work shop kepada para guru, membangun komunikasi yang 

bersifat interaktif, efektif dan efisien antara guru dan pihak madrasah maka 

guru akan merasa mendapat perhatian dan penghargaan, setiap guru selalu 

diajak bicara ataupun dilibatkan dalam pembinaan dan pengembangan 

madrasah, selain itu pihak manajer madrasah harus selalu memberikan 

motivasi ataupun dorongan agar setiap guru timbul keinginan untuk 

menambah serta meningkatkan pengetahuan dan keilmuannya dalam 

rangka meningkatkan kinerjanya. Sehingga dengan meningkatnya kinerja 

guru madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten Lampung Selatan, maka 

kondisi madrasah menuju yang lebih baik dan berkualitas akan dapat 

terwujud.  
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4. Hasil pengolahan dan analisis data untuk variabel kompetensi pedagogik 

juga menunjukan adanya kontribusi dalam mempengaruhi kinerja guru 

madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten Lampung Selatan yaitu sebesar 

6,80%. Dari hasil temuan penelitian ini walaupun hanya memberikan 

sumbangan yang kecil dibanding dengan variabel yang lain setidaknya 

dapat digunakan sebagai upaya untuk melakukan tindakan dalam rangka 

meningkatkan kinerja guru melalui peningkatan kompetensi pedagogik 

guru, karena kompetensi pedagogik merupakan metodologi pengajaran 

untuk dapat mengelola siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya 

seorang guru dalam mengajar memerlukan suatu ilmu untuk mendidik dan 

mengajar, dengan kompetensi pedagogik maka guru akan mampu 

merumuskan tujuan dari setiap pelajaran yang diberikan, dapat menguasai 

bahan pelajaran, mencintai pada apa yang diajarkan dan berpendirian 

bahwa mengajar adalah suatu profesi yang diharapkan dan mantap dalam 

menjalankan tugasnya di madrasah. Oleh sebab itu dengan adanya 

peningkatan dan perbaikan kompetensi pedagogik guru maka secara 

otomatis akan mempengaruhi peningkatan kinerja guru madrasah karena 

guru akan mampu melaksanakan semua tugas yang diembannya yang pada 

akhirnya akan meningkatkan kualitas ataupun mutu madrasah Tsanawiyah 

negeri di kabupaten Lampung Selatan.  

5. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data bahwa variabel 

kepemimpinan kepala madrasah, iklim kerja, motivasi kerja dan 

kompetensi pedagogik secara bersama-sama memberikan sumbangan yang 
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signifikan dalam mempengaruhi kinerja guru madrasah Tsanawiyah negeri 

di kabupaten Lampung Selatan  sumbangan tersebut sebesar 36,70% maka 

untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja guru madrasah perlu adanya 

perbaikan dan peningkatan kepemimpinan kepala madrasah, iklim kerja, 

motivasi kerja dan kompetensi pedagogik guru madrasah Tsanawiyah 

secara bersama-sama yaitu dengan cara bahwa setiap kepala madrasah 

harus memiliki komitmen terhadap pekerjaan yang diembannya, yaitu 

mampu untuk menciptakan kondisi kerja dan mengembangkan perilaku 

setiap anggota organisasi madrasah yang diperlukan bagi pencapaian 

tujuan organisasi/madrasah, begitu juga dengan kondisi madrasah harus 

dapat dibangun dan diciptakan menjadi suasana yang kondusif aman dan 

nyaman bagi setiap anggota madrasah. Selanjutnya semua guru dan 

anggota madrasah harus memiliki ambisi dan motivasi yang tinggi untuk 

berprestasi karena kerja yang dilakukan adalah merupakan bagian dari 

upaya untuk mencapai suatu kebahagian hidup, guru harus mampu 

berdisiplin dalam tugas serta memiliki kreativitas dalam bekerja 

memanajemen waktu karena guru merupakan teladan bagi siswa, baik 

dilingkungan madrasah ataupun dimasyarakat. Selain itu guru juga harus 

memiliki kompetensi pedagogik yang baik karena kompetensi tersebut 

merupakan sesuatu yang mutlak harus dimilki oleh seorang guru yaitu 

suatu kemampuan untuk mendidik dan mengajar yang menjadi tugas dan 

tanggungjawabnya. 

 
 
 
 



237 
 

 
 

C.  Saran–saran 

Mengacu pada kesimpulan dan implikasi yang telah dipaparkan  

tersebut di atas, serta dalam rangka meningkatkan kinerja guru dan 

manajemen madrasah dapat diajukan beberapa saran  diantaranya  adalah: 

Pertama, kepada semua guru  pada madrasah Tsanawiyah negeri di 

kabupaten Lampung Selatan untuk dapat mengaplikasikan dan menjaga 

kinerjanya dengan cara meningkatkan kemampuan atau kompetensi diri 

sendiri, bekerja dengan tujuan untuk pengabdian dan ibadah kepada Alloh, 

serta untuk mencapai kebahagian hidup karena pekerjaan yang dilakukan 

adalah suatu investasi dimasa mendatang, membangun hubungan yang 

harmonis terhadap semua rekan kerja, pembenahan administrasi, 

pemberdayaan sarana prasarana dengan baik dan tepat serta selalu 

mengadakan penilaian secara terus menerus dan berkesinambungan.  

Kedua, kepada semua guru sebagai ujung tombak dalam kegiatan 

proses belajar mengajar di madrasah Tsanawiyah, yang memegang peranan 

penting dan strategis, oleh sebab itu guru hendaknya senantiasa berupaya 

untuk meningkatkan kemampuan keilmuanya dan selalu berusaha untuk 

melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin serta penuh rasa 

tanggungjawab dan dapat menjadi tauladan bagi semua siswanya.  

Ketiga, kepada semua guru hendaknya berupaya untuk meningkatkan 

kinerjanya dengan cara meningkatkan kemampuan pedagogisnya serta 

membangun motivasi pada diri sendiri, serta berupaya untuk menciptakan 

kondisi dan situasi madrasah yang nyaman begitu juga dalam melaksanakan 

tupoksinya sebagai guru di madrasah dengan penuh rasa tanggung jawab serta 
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perasan senang dan tidak hanya terpaku oleh adanya kondisi madrasah, 

melainkan harus mampu memacu kinerjanya sendiri dengan menyadari akan 

tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik.  

Keempat, manajemen madrasah hendaknya berusaha membangun 

kesadaran para anggotanya mulai dari kepala madrasah, guru, staf, dan 

berbagai unsur terkait akan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan 

mutu pembelajaran dan kualitas madrasah secara berkesinambungan.  

Kelima, kepada kepala madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten 

Lampung Selatan karena peranannya dalam meningkatkan kinerja guru 

sangat dominan, maka kepala madrasah hendaknya melaksanakan tugas 

kepemimpinannya dengan baik serta dapat memberikan ketauladanan kepada 

semua guru dan anggota masyarakat madrasah serta selalu berusaha untuk 

memberikan perhatian dan pembinaan secara rutin sehingga kinerja guru 

senantiasa meningkat. 
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