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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan melalui 

beberapa tahapan pengumpulan data, pengolahan data serta analisis, sehingga 

penulis dapat mengambil kesimpulan dari penelitian ini yang berjudul “Pola 

Kepemimpinan Kepala Sekolah di Lembaga Pendidikan Islam Dan 

Implikasinya Terhadap Mutu Peserta Didik (Studi Kasus SMP NU 06 

Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal)” sebagai 

berikut: 

1. Pola kepemimpinan kepala sekolah merupakan langkah awal yang harus 

ditetapkan seorang pemimpin termasuk kepala sekolah dalam menjalankan 

roda kepemimpinan. Mekanisme kerja, kebijakan, serta intruksinya sangat 

bergantung pada hal ini. Dalam operasionalnya pun, kepala sekolah tidak 

hanya menduduki posisi leader, tetapi harus pula menerapkan jabatannya 

sebagai manager, koordinator, administrator, supervisor, creator, 

innovator, dan motivator. Dengan menerapkan pola kepemimpinan sistem 

kombinasi yakni perpaduan antara tipe demokratis dan otoriter dalam 

tingkatan rendah menjadikan sebuah pola kepemimpinan yang fleksibel, 

tidak kaku dan cenderung pada salah satu pola. Keduanya dapat berjalan 

seimbang dan sesuai pada porsinya (proposional). Dalam hal ini pola 

demokratis masih mendominasi pola kepemimpinan kepala sekolah SMP 

NU 06 Kedungsuren. Beliau juga menerapkan pola kepemimpinan efektif 

yang berprinsip pada nilai-nilai islami seperti taawun, adil,mempunyai 

kapabilitas (kafa’ah), musyawarah dan memberikan kebebasan berfikir. 

2. Implikasi dari penerapan pola kepemimpinan kepala sekolah SMP NU 06 

Kedungsuren ini sangatlah baik, dilihat dari aspek akademik yang telah 

dicapai oleh peserta didik dalam Ujian Nasional. Sedangkan untuk  non 

akademik, yang dapat ditunjukkan dengan banyak  prestasi yang diperoleh 
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cukup membanggakan dalam bidang seni, keterampilan, olahraga dan 

pengembangan bakat maupun potensi lainnya. 

 

B. Saran 

Sesuai dengan penelitian yang menjadi objek kajian permasalahan 

skripsi ini, penulis ingin memberikan saran-saran yang dirasa perlu bagi 

dunia pendidikan, yaitu sebagai berikut. 

1) Memberikan sistem pendidikan yang dapat dimanfaatkan dan 

dikembangkan oleh peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat, 

sehingga diharapkan sistem pendidikan yang diselenggarakan SMP NU 06 

Kedungsuren semakin solid untuk memberikan pendidikan yang bukan 

hanya mengacu pada duniawi oriented, ukhrowi oriented pun perlu sebagai 

bekal mereka menjalani kehidupan dan sesuai dengan syariat Islam. 

2) Diperlukan manajemen lembaga yang teratur agar untuk periode ke depan, 

perkembangan SMP NU 06 Kedungsuren dapat meningkat lebih baik dari 

sebelumnya. 

3) Untuk penelitian yang lain, dapat melakukan penelitian lanjut tentang 

permasalahan ini, karena hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. 

 

C. Kata Penutup 

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. 

Yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan Taufik-Nya kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan ini telah berusaha 

semaksimal mungkin, namun dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan 

dan kekeliruan. Hal itu semata-mata merupakan keterbatan ilmu dan 

kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap 

kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang 

untuk mencapai kesempurnaan. Akhirnya penulis hanya berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca 

pada umumnya.  


