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BAB V

KESIMPULAN, SARAN, PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan Profesionalitas guru di

MA Amtsilati.

Berdasarkan pembahasan penelitian dan dirumuskan seesuai  dengan

rumusan masalah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Sebagai pendidik atau edukator yang di lakuhkan oleh kepala sekolah

yaitu selalu menyelipkan pembahasan materi (KBM, perencanaan, dll).

Kepala sekoalah memiliki konsisten yang tinggi dalam mengikut

sertakan guru-guru dalam penataran atau pelatihan untuk menambah

wawasan guru, selain itu kepala sekolah memberi kesempatan pada

guru utuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan

belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta mendorong para

guru untuk mengikuti MGMP dengan cara memberikan fasilitas

kepada guru yang mengikuti MGMP.

b. Sebagai menajer kepala sekolah selalu memimpin perencanaan

program (RKAM) setiap awal tahun dan menyusun organisasi

struktural sesuai kompetensi guru, membagi pekerjaan secara jelas

kepada para guru dan menjalankan rapat kordinasi secara rutin.

c. Peran sebagai administrasi yang dilakukan oleh kepala sekolah MA

Amtsilati yaitu merencanakan semua kebutuhan administrasi dan
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d. memegang kendali sistem administrasi pendidik dan tenaga

kependidikan.

e. Sebagai supervisor kepala sekolah MA Amtsilati rutin melakukan

sesuai program maupun secara insidental, tan tidak lupa menyusun

jadwal supervisi sebelum menjalankanya, beliau selalu menggunakan

hsil supervisi untuk evaluasi dan perbaikan.

f. Sebagai pemimpin kepala sekolah MA Amtsilati menetapkan program-

program untuk mencapai Visi dan Misi, berkomunikasi dengan

berbagai pihak, serta selalu terbuka dan menerima kritik dan saran baik

dari pihak internal maupun external sekolah.

g. Sebagai inovator beliau senantias membuat trobosan salah stunya cara

dengan study banding, dan beliau selalu mendukung dan memfasilitasi

para guru yang mendukung dalam hal bidang kemajuan.

h. Peran beliau sebagai motivator beliau selalu memberikan apresiasi

terhadap guru yang berkompeten, serta mengatur lingkungan Sekolah

agar nyaman dan menyenangkan .

2. Problematika dan solusi dalam meningkatkan Profesionalitas guru di

MA Amtsilati.

a. Problematika

Problematika yang terdapat di MA Amtsilati di antaranya

adalah Tingkat pemahaman dan tingkat pengetahuan antar  guru yang

tidak sama, Motivasi diri yang kurang tinggi dan stabil di masing-
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masing individu guru, Program yang masih terkendala dengan

pembiayaan.

b. Solusi

Untuk tingkat pemahaman serta pengetahuan guru yang

berbeda-beda kepala sekolah memberikan pelatihan serta pengarahan-

pengarahan secara khusus kepada guru yang belum mengerti tentang

pengetahuan tersebut, untuk kendala terkait dengan kesemangatan

antar individu guru kepala sekolah memberikan motivasi stiap dewan

guru setiap pelaksanaan rapat internal serta mengkomunikasikan

kepada guru yang bersangkutan tentag apa saja yang menjadi kendala

tesebut. Untuk solusi terkait dengan pendanaan melalui dua cara yaitu

dengan Mengkomuikasikann dengan pihak yayasan tentang program

yang direncanakan itu bagus dan bahwasanya program tersebut bisa

membawa kemajuan Sekolah.

B. Saran

1. Kepala sekolah hendaknya berusaha dan komitmen terhadap perkembangan

kinerja guru ke arah profesionalitas, untuk menciptakan itu semua maka

kepala sekolah harus memperhatikan gaya kepemimpinan yang demokratis

dan mendengarkan aspirasi dari semua pihak termasuk guru.

2. Kepala sekolah hendaknya mengoptimalkan peran MGMP sebagai usaha

untuk mewujudkan profesionalitas guru dengan teknik pembelajaran yang

bervariatif.
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3. Menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan guru yang untuk menjaga

kualitas guru dalam meningkatkan guru yang profesional.

4. Guru hendaknya lebih meningkatkan profesionalitasnya secara

berkesinambungan dengan lebih aktif mengikuti pendidikan pelatihan yang di

lakukan oleh madrasah maupun dinas pendidikan.

C. Penutup

Alkhamdulilah ucapan syukur penulis ucapkan karena dengan hidayah

serta rakhmat dan ridho-Nya  penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini

dengan baik, meskipun penulis menyadari bahwasanya dalam skripsi ini masih

jauh dari kata sempurna, karena tidak di pungkiri sesungguhnya manusia tempat

salah dan lupa.  Untuk itu perbaikan dan saran yang konstruktif yang penulis

harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti maupaun bagi orang yang ingin
mengambil hikmah dan manfaatnya. Amin Ya Robbal Alamin.


