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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Setelah menyajikan data dan menganalisiskan data maka peneliti dapat 

menyimpulkan hasil temuan di lapangan terkait dengan skripsi yang berjudul 

Peran Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di MTsN 

1 Blitar. Kesimpulan dari judul tersebut yaitu: 

1. Peran Kepala Madrasah Sebagai Manajer dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Guru di MTsN 1 Blitar dilakukan dengan melatihkan 

guru-guru untuk merencanakan kegiatan di madrasah, kepala hanya 

sebagai orang yang memutuskan yang sudah direncana, dengan 

mengadakan evaluasi setiap tahun atau setiap semester melalui rapat 

dinas, mengirimkan para guru untuk mengikuti diklat, workshop dan 

seminar baik itu di dalam madrasah maupun di luar madrasah, dengan 

mengadakan seleksi bagi guru yang mendaftar, serta dengan memberikan 

tugas kepada guru sebagai pembina ekstra kurikuler dan sebagai wali 

kelas bagi siswa. 

2. Peran Kepala Madrasah Sebagai Inovator dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Guru di MTsN 1 Blitar dilakukan dengan mengadakan 

program Adiwiyata, mengadakan program SKS yakni mengadakan kelas 

reguler atau kelas ekselen, dengan membina guru untuk menguasai bidang 
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teknologi, dengan mendorong guru dan juga siswa yang berprestasi, 

dengan melaui ekstrakurikuler. 

3. Peran Kepala Madrasah Sebagai Motivator dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Guru di MTsN 1 Blitar dilakukan dengan memberikan 

reward dan hadiah bagi siswa atau guru yang berprestasi, dengan 

menjalinkan komunikasi dengan guru-guru dan juga karyawannya, dengan 

membangun komunikasi dengan guru dan juga karyawan, dengan 

bersilaturohim dengan karyawan dan guru-guru, dengan membina suasana 

kerja yang nyaman dan lingkungan atau sarana dan prasarana yang cukup 

lengkap.  

 

B. Saran-Saran 

  Berdasarkan dari hasil data penelitian dan analisis ini maka peneliti 

ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada kepala MTsN 1 Blitar seyogyanya senantiasa membangun 

keunggulan madrasah agar tetap berjalan bahkan harus lebih meningkat 

dari yang sudah ada, sehingga yang penting mengelola SDM madrasah, 

senantiasa menjaga hubungan komunikasi antara bawahannya karena 

dengan komunikasi inilah membenakan guru-guru dan juga karyawan dan 

dengan komunikasi diantara atasan kebawah bisa menyelesaikan sebuah 

konflik yang ada dalam organisasi. 



143 

 

2. Diharapkan kepala madrasah senantiasa menjaga program inovasi yang 

telah ada dalam madrasah seperti program Adiwiyata yaitu program untuk 

menyamankan madrasah karena dengan program ini bisa menjadi salah 

satu motivasi atau semangat malam menjalani tugas bagi warga dalam 

madrasah. 

3. Diharap tetap untuk berhubungan silaturohim yaitu dengan mengkujungi 

ke rumah guru dan karyawan karena semua itu bisa menambahkan tali 

persaudaraan dan menjadi sebagai keluar. 


