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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Setelah mengumpulkan, mengolah,  dan menganalisis  data  

sebagai hasil penelitian dari pembahasan mengenai Model Kepemimpinan 

Perempuan dalam Lembaga Pendidikan Islam (studi kasus di MI NURUL 

QURAN PAGUTAN ), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Model kepemimpinan Kepala  sekolah  perempuan di MI Nurul Quran 

pagutan merupakan orang yang menggunakan model kepemimpinan 

kontingensi fiedler, seperti terlihat dengan adanya : hubungan baik 

antara pemimpin  dengan anggotanya, kepercayaan diantara  pemimpin  

dan anggotanya, kepribadian pemimpin  yang baik,  ketegasan dan 

loyalitas pemimpin, rasa hormat anggotanya  terhadap pemimpin,  

struktur kerja yang jelas. Di sisi lain kepala sekolah MI Nurul Quran 

pagutan juga menggunakan model kepemimpinan transformasional 

yang terlihat dengan ciri-ciri, struktur organisasinya yang 

mengutamakan koordinasi dengan semua anggotanya, memiliki 

kepribadian yang baik dan selalu menerima pendapat, saran dan kritik 

dari anggotanya, bersikap sering terbuka kepada anggotanya. 

2. Kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan kepala sekolah 

perempuan di  MI Nurul Quran pagutan sebagai berikut: 

a. Kelemahan 

Dari sisi kelemahan peneliti hampir tidak menemukan karena 

dari sisi sifat kepala madrasah memiliki pribadi yang baik dan 

juga menjalankan tugasnya dengan sangat profesional,  

b. Kekuatan  

Kekuatan dalam hal sifat dan sikap, kepala sekolah 

mempunyai jiwa yang tegas dalam menegakkan aturan sekolah, 

memiliki kepribadian yang baik, memiliki kedisiplinan yang 
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tinggi, bersikap hati-hati dalam membuat keputusan bersama, 

sabar, patuh terhadap  atasan dan tanggung  jawab. Kekuatan 

dalam hal  profesionalitas kinerjanya, pengalaman yang 

mumpuni dengan menjabat dua kali periode sebagai kepala 

sekolah, menegakkan aturan sekolah kepada semua masyarakat 

sekolah termasuk  dirinya,  terus melakukan  pembangunan 

sarana sekolah, seperti masjid, komunikasi yang dijalin dengan 

guru dan pegawai cukup baik. 

c. Peluang 

Karir kepala  sekolah  yang  semakin  baik, semakin 

dipercaya oleh Depag dan Dinas Pendidikan dengan  

kemampuannya serta berkepribadiannya yang baik, memiliki staf, 

guru dan pegawai yang baik maka lebih mempermudah proses 

kepemimpinannya dan dengan memiliki sarana yang  lengkap  

maka  mempermudah  pula proses pembelajaran di MI Nurul 

Quran pagutan Dapat dijadikan referensi tentang kepemimpinan 

kepala sekolah perempuan. Motivasi bagi perempuan lain untuk 

bisa menjadi kepala sekolah. 

d. Tantangan 

Sedikitnya kepala sekolah perempuan maka sebagai kepala 

sekolah perempuan ingin menunjukan kepada masyarakat bahwa 

perempuan bisa  menjadi pemimpin.  Sebagai kepala sekolah,  

sekolahnya harus mampu bersaing  dengan  sekolah lain yang  

mendapat sebutan berkualitas atau  sekolah unggulan. Kepala 

madrasah harus mampun menciptaka kegiatan yang bisa menyaingi 

madrasah yang lain. 

B. SARAN-SARAN 

Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Kepada kepala sekolah MI Nurul Quran pagutan dapat 

menggunakan hasil penelitian ini  untuk terus  mengembangkan  

lembaga yang dipimpinnya. Disarankan agar prestasi yang sudah 
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dicapai sekarang ini dapat didesiminasikan kepada  sekolah lain, 

sehingga  kehadiran  MI Nurul Quran pagutan ini dapat  memberikan 

kontribusi yang  positif  bagi kemajuan lingkungan di sekitarnya. 

2. Adanya  Globalisasi  yang membuat masyarakat  harus melek 

teknologi (ilmu komputer), disarankan kepala MI Nurul Quran pagutan 

menambah perangkat komputer dan internet serta lebih intensif dalam 

memberikan pelatihan agar guru, pegawai lebih mahir dalam 

mengoperasikan komputer dan internet.  
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DRAFT WAWANCARA I   

KEPALA MI NURUL QURAN PAGUTAN 

 

Tugas 

 

1. Apakah hal-hal yang mendukung selama kepemimpinan kepala sekolah? 

2. Apa saja kemajuan  yang telah  dicapai selama kepimimpinan kepala 

sekolah? 

3. Apakah kepala  sekolah  memfasilitasi guru/karyawan untuk  

dapatmengembangkan kemampuan profesionalnya, melalui berbagai 

kegiatan pengembangan profesi? 

4. Apakah kepala sekolah mengawasi setiap pelaksanaan pembinaan? 

5. Apakah kepala sekolah  rutin  melaksanakan supervisi terhadap 

guru/karyawan? 

6. Apakah kepala sekolah mendapatkan tugas mengajar? 

 

Peranan 

 

7. Apakah kepala sekolah melibatkan para guru dalam mengambil kebijakan? 

8. Bagaimana kepala sekolah  memutuskan suatu kebijakan di MI Nurul 

Quran Pagutan? 

9. Apakah kepala sekolah memberi motivasi kepada siswa? 

10. Bagaimana  pembinaan  kepala  sekolah terhadap profesionalisme kerja 

guru/karyawan? 

11. Apakah kepala sekolah memberikan penilaian terhadap keberhasilan dan 

kekurangan setiap pelaksanaan pembinaan? 

12. Apakah kepala sekolah memotivasi guru agar aktif mengikuti pembinaan? 
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Tanggung jawab 

13. Apa yang sudah kepala sekolah lakukan selama memimpin? 

14. Bagaimana  kepala  sekolah  memberikan kesejahteraan bagi guru  dan 

karyawan? 

15. Apakah kepala sekolah  melakukan pengarahan terhadap guru/karyawan. 

 

SWOT 

 

16. Apa tantangan kepala sekolah sebagai kepala  madrasah di MI Nurul 

Quran Pagutan? (terutama dalam hal kepemimpinan) 

17. Apa peluang kepala sekolah sebagai kepala  madrasah di MI Nurul Quran 

Pagutan? (terutama dalam hal kepemimpinan) 

18. Apakah kordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait berjalan dengan 

lancar? 

19. Bagaimana penilaian  masyarakat dan Depak/dinas pendidikan terhadap 

MI Nurul Quran Pagutan? 

 

Kepribadiaan 

 

20. Apakah kepala  sekolah  membedakan antara guru/karyawan  laki-laki 

dengan perempuan? 

21. Bagaimana sikap kepala sekolah? 

22. Bagaimana kepala sekolah menghadapi dan menyelesaikan suatu problem 

yang ada di MI Nurul Quran Pagutan? 

23. Bagaiman kepala sekolah meluapkan kekesalan ketika madrasah sedang 

dilanda masalah yang ketika ada guru/karyawan yang melanggar peraturan 

sekolah sulit diselesaikan? 

24. Ketika sedang banyak tugas disekolah (nglembur), bagaimana tugas-tugas 

kepala  sekolah sebagai ibu  rumah  tangga  di rumah?dan siapa yang 

menggantikan tugas ibu dirumah? 

25. Bagaimana  kepala sekolah  menangani siswa yang  bermasalah dengan 
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studinya? 

26. Apakah ibu pernah merasa minder menjadi pemimpin perempuan (kepala 

sekolah) di lembaga pendidikan Islam? 

27. Bagaimana pandangan ibu mengenai kepemimpinan dan kepemimpinan 

perempuan dilembaga pendidikan Islam? 

28. Dalam pandangan tradisional perempuan diidentikan sebagai orang yang 

lemah, bagaimana tanggapan ibu mengenai pernyataan diatas? 

 

 

DRAFT WAWANCARA KE II 

KEPALA MI NURUL QURAN PAGUTAN 

 

29. Apa tugas kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan? 

30. Bagaimana fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan? 

31. Bagaimana peranan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan? 

32. Apa tantangan kepala sekolah untuk menjadikan MI Nurul Quran 

Pagutanmenjadisekolah yang berkualitas? 

33. Menurut ibu, apa yang menjadikan kendala dalam mewujudkan visi, misi 

dantujuan sekolah?  
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DRAF WAWANCARA UNTUK GURU 

 

1. Apakah tugas-tugas pokok kepala sekolah dilaksanakan dengan baik? 

2. Bagaimana  peranan kepemimpinan kepala sekolah  anda  dalam  

memimpinMI Nurul Quran Pagutan? 

3. Apakah kepala sekolah anda: 

 Menyusun ? 

 Perencanaan ? 

 Mengarahkan Kegiatan ? 

 Melaksanakan pengawasan terhadap guru ? 

 Melakukan evaluasi terhadap guru ? 

 Menentukan kebijaksanaan ? 

 Mengkoordinasikan kegiatan ? 

4. Apakah dalam penyelesaian masalah, kepala sekolah selalu menyertakan 

guru dan apakah guru diberikan kesempatan untuk meberikan masukan 

ataupun kritikan terhadap suatu masalah? 

5. Apakah Kepala sekolah selalu berusaha memotivasi para guru agar lebih 

maju dan bagaimana cara kepala sekolah memotivasi? 

6. Apakah kepala sekolah anda mempunyai kemampuan berkomunikasi 

dengan siapapun? 

7. Apakah kepala sekolah memperhatikan kesejahteraan guru? 

8. Bagaimana kepribadiaan kepala sekolah anda? 

9. Dalam model  kepemimpinan,  ada model  kepemimpinan  demokratis, 

karismatik, otoriter,  militer dsb. Menurut anda  apa  model  kepemimpinan 

kepala sekolahMI Nurul Quran Pagutan? 

10. Selama kepala sekolah memimpin, bagaimana kemajuan sekolah? 

11. Menurut  anda, apa kekurangan  dan kelebihan  yang dimilikiMI Nurul 

Quran Pagutan? 

12. Apakah kepala sekolah anda mempunyai jiwa visioner? 
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DRAF WAWANCARA UNTUK PEGAWAI 

 
 

1. Apakah tugas-tugas pokok kepala sekolah dilaksanakan dengan baik? 

2. Apakah dalam penyelesaian masalah, kepala sekolah selalu menyertakan 

pegawai dan apakah pegawai juga diberikan kesempatan untuk 

menyampaikan masukan dan pendapat terhadap suatu masalah? 

3. Kepala sekolah selalu berusaha memotivasi para pegawai agar lebih maju? 

4. Selama kepala sekolah memimpin, bagaimana kemajuan madrasah? 

5. Apakah kepala sekolah memperhatikan kesejahteraan pegawainya? 

6. Dalam  model kepemimpinan,  ada  model kepemimpinan demokratis, 

karismatik, otoriter, militer dsb. Menurut anda apa model kepemimpinan 

kepala sekolah MI Nurul Quran Pagutan? 

7. Bagaimana kepribadiaan kepala sekolah anda? 

8. Apakah kepala sekolah  anda  mempunyai  kemampuan berkomunikasi 

dengan siapapun?  
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Rapat bersama dewan guru tentang ajaran baru 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 
 

 



78 

 

 
 

 



79 

 

 
 

 


