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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan penyajian data serta pembahasan yang telah 

dilakukan oleh peneliti terkait dengan peran kepala madrasah dalam meningkatkan 

profesionalisme guru di MTs DDI Al-Ihsan Kanang, maka peneliti merumuskan 

kesimpulan yang ada pada rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

5.1.1 Peran kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru di MTs DDI 

Al-Ihsan Kanang yaitu kapala madrasah selalu berusaha dalam menjalankan 

tugas, fungsi dan peranannya sebagai penanggungjawab di madrasah dengan 

semaksimal mungkin. Peran kepala madrasah MTs DDI Al-Ihsan Kanang 

terlihat dengan terlibat langsung di madrasah, dengan melakukan upaya-upaya 

untuk mengembangkan madrasah untuk lebih baik lagi, mencari tahu kendala 

atau masalah yang di hadapai oleh guru dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai tenaga pendidik serta perihal meningkatkan 

profesionalismenya.  Dengan demikian, kepala madrasah senantiasa 

memberikan semangat motivasi, dukungan serta memantau para guru dalam 

meningkatkan profesionalitasnya, memberikan arahan dan bimbingan dalam 

mengikutkan sertakan para guru di kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang 

profesinya.  

5.1.2 Faktor pendukung dan penghambat peran kepala madrasah dalam meningkatkan 

profesionalisme guru di MTs DDI Al-Ihsan Kanang, yaitu 

a. faktor pendukung  
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 Memasang layanan internet (WIFI) di madrasah agar semua dewan guru 

mampu mengakses hal-hal yang terkait dengan bidangnya dan juga kami 

mengikutkan beberapa guru untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti, 

seminar ataupun diklat yang dilaksanakan oleh kementerian agama dan dinas 

pendidikan.  

 Adanya sarana dan prasarana yang mendukung di madrasah dan 

mempermudah guru dalam melakukan proses pembelajaran. 

 Sadar akan tugas dan fungsi sebagai tenaga pendidik 

b. faktor penghambat  

 Individu yang masih kurang sadar atau acuh tak acuh dalam meningkatkan 

profesionalisme 

 Serta sifat kekeluargaan yang kini sulit untuk dihilangkan. 

5.2 Saran 

 Sehubungan dengan rumusan malasah yang ada pada skripsi ini, unuk 

mengoptimalkannya maka di ajuakan saran yang kiranya mampu menjadi tolak ukur 

tercapainyahasil yang maksimal dan diharapkan agar tujuan dapat tercapai dengan 

baik.  Adapun saran-sarannya sebagai berikut: 

5.2.1 Dari hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa, peran kepala madrasah dalam 

meningkatkan profesionalisme guru di MTs DDI Al-Ihsan Kanang hendaknya lebih 

memaksimalkan dengan senantiasa menjalin komunikasi yang baik kepada para guru. 

Sepertinya halnya selalu memediasi guru, memfasilitasi untuk meningkatkan 

profesionalisme guru.    
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5.2.2 Kepada guru di MTs DDI Al-Ihsan Kanang agar sadar akan tugas dan 

tanggungjawabnya sebagai tenaga pendidik dengan senantiasa meningkatkan 

kompetensi dirinya sebagai guru professional.  

 

 

 


