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SlMPULAN DAN SARAN 

A.SIMPULAN 

1. TM•• Pokok. 

temuan pokok peneliti dalam penelitian ini adalah mampunya kepala sekolah 

menerapkon bebc:rapa aspek kepemimpinan transfonnasional dalam menjalankan 

alaivilaSnya sc:hari·hari di S MA Katolik Tri Sakti Medan, antara lain: 

I. Kemampuan kepala sd<olah men unjukkan keteladao po$irif clellgan 

sikap disiplin dUnana selalu menjadi orang yang pertama dalam 

kehadiran. sikap ramah, dan penuh dengan keterl>ukaan, serta tdrun 

dalam menjalankan tAnggungjawabnya mampu memotivasi tenaga 

kcpendidikan dalam mengubah keblasaannya yang lrurdng baik 

mcnjadi lcbih bail< misalnya; semak.in jarangnya tenap kependidikan 

yang dalang terlambal, adanya kcsadar.u! menjalanbn mnggungjawab 

tanpa lwus diawa.si ballbo denpn rcla mau membentu jia diminlai 

to long. 

2. ~mbcrian Motivasi dalam bentuk pe~Jgbargaan beropa hadiah, 

kesempetan belajar, memberi a lam dengan scnyum dan jabat tanpt, 

membantu tmaga kepcndidik2n yang mengalami kesulitan membuat 

tenaga kcpcndidikan merasa dipcrllatikan secara serius o leb kepela 

sekolah, sebingga para tcnaga k.ependidikan tru\U dengan sukarcla 

mcnyumbangkan ide, tenaga, dan wal.:tu demi kemajuan sekolah 
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misalnya dengan membc:rikan pcndampingan dan pengajaran bagi 

siswa yang mcmpersiapkan diri Wltuk ujian, mengilcuti olimpiade dan 

perlombaan lainnya, para tenaga kependidik.an dengan sukarela Wlpa 

roengharapkan imbalan menyumbangkan tenaga, waktu, dan 

k-.mpuanoye untulc membimbing para siswa dalam mcmpersiapbn 

diri untuk meniti masa dep&n yang lebih baik melalui pembelajaran. 

3. Omgan sibp ramah kepala sckolah yang selalu membeTi salam 

kepada pua tenaga kepcndidilwl dan pan sisv.'a, telab mcmbukak.an 

kesadaran bagi sebehagian para tcnaga kependidllcan dan siswa juga 

untuk mau membeTi salam terlebih dahulu terbadap rd.an-rekannya. 

4. Usaha kepala s.:kolah dalam membangun interaksi sosial melalui 

komunikasi dengan parn guru. pegawai, dan pam siswa, serta pihak 

lain sean baik membewa hasil yang posit if bagi peningkaUlll kualitas 

pendididikan di SMA Tri Saktl Mo:dan dimana sekolah ini berhasil 

semakin dikenal oleb sekolah-sekolah maupun masyarakat luas scrta 

berlwil mcraih betbegai presWi di luar sekolah daiMn betbapi 

bidang anW!a lllin: ilmu pengctahuan, senl. dan olahrap. 

S. Kemampuan kq~ala sekolah dalam membangun bubungan yang akrab 

dengan para tenaga kepcndidikan dan pal'l siswa mampu mcngbasilbn 

perubahan perilaku para tenaga kependidikan yang merasa diterima, 

dibbatkan, dan diberi kepen:ayaan, sehingga dalam berlromunilwi 

dengan SC$;UII8llya mampu roenunjukkan sikap penuh keterbukun 

dcngan menerima apa adanya. 
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6. Keterlibatan kepala sekolah dalam kerja tim, menyemangati an,ggoca 

untuk bekerja lebib baik guna mendapatlcan basil yang lebib baik beg.i 

keberbasilan dan kcmajuan sekolab, sehingga anggota tim mau bekerja 

dengan sulwela dan penuh semangat dalam pelaksanaan kegiatan 

sdtolah. 

7. Kesadaran ktpala sekolab dan para tenaga kepcndidikan bahwa 

sekolah mempakan sumber kehM!upan bagi keluarga para tenaga 

kepcndidikan yang harus dikelola dengan sebaik·baiknya. maka 

keljasama sebagai tim dalam memajulc.an sekolah tercipta dengan baik, 

khususnya dalam mempersiapkan para siswa untuk mcnghadapi ujian 

akhir dengllll memberikan les tambahan pada waktu pagi pada saat 

pembelajaran di kelas berlangsung rnaupun siang bari setelah pulang 

sekolah. 

2. Implika.si 

Berdasarkan ttmuan pokok di atas, implikasi pelak.sanaan penclitian ini 

adalah marnpunya kepala sekolab mencrapkan beberapa aspek kepem impinan 

tnmsformasional dalam mcnjalankan alctivitasnya sehari-bari di SMA Katolik Tri 

Sakti Medan, yang d.isebabkan beberapa f&ktor, yakni: 

1. Adanya keljasarna kepala sekolah dengan para tenaga lcependidikan 

dalam menerapkan visi dan misi sekolah. 

2. Kesadaran tenaga kependidikao babwa sekolah memberikan andil yang 

besar bagi kehidupan keluarga pa:ra tenaga kependidikan yang berada 

di SMA Katolik Tri Sakti Medan. 
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3. Kemau.an para tenaga kepcndidikan dan para siswa untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dengan ~ing secara positif 

dengao sekolalt-sekolah lain diselcitamya, terutama dengan ikut terlibat 

dalam beroagai perlombaan yang diselenggarakan oleh lembaga 

pemerin1ah maupuo swasta lainoya, sehingga sekolah semakin dikenal 

oleh masyarakat luas dari pn:slaSi yang diraibnya. 

4. Kemau.an para tenaga kependidikan agar sekolah berkembang dan 

maju. sehingga kesejebteraan para lenag8 kependidikan 1e1ap teJjamin. 

B. SARAN 

Berdasatkan simpulao dan implika.~i penelitian di atas, maka untuk 

meningkadtan pelaksanaan kepemimpinan traosfotroasional dalam aktivitas 

sehari·hari guna membawa perubahao maupun pembaharuan baru menuju 

pendidikan yang lebih bermutu di SMA K.oto lik Tri Sakti Medan, ada beberapa 

saran yang petlu disampaikan pada pihak-pihak yang tetbit dan berkcpc:ntiogan, 

yaitu: 

I. Hubungan ketjasama Ielah dibangu:n oleh kepala sekolah secara baik 

terutama dengao membaoguo relasi maupuo ker,ja tim, tetapi agar 

hubungan erat dan sating percaya semakin tercipla antara kepala sekolah 

deogan para 11:0aga kependidikan maka kepala sekolah hcndaknya lebih 

meoingkatkan bubungan kerjasama yang lebih baik lagi. 

2. Masih terdapat beberapa kegagalan k:ecil dimana kepala sekolah kurang 

mampu bersikap tegas terhadap beberapa guru yang kurang disiplin 

karena itu kepala sekolah sebaib ya belajar dari kegagalan dan 
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kesalahan yang terjadi, sehingga kesalahan yang sama tidak terulang 

kembali dan jika teljadi kesalahan maka kepala sckolah harus sccara 

terbuka rnau mengakui kesalahannya demi perbail<an sclanjulllya. 

3. Secara umum para tenaga kependidikan u:lab memiliki keasadarm 

dalam melaksanaluln kewojibann:ya dalam tugas sehari-harinya di 

sekolab mcskipun ada bebetapa orang yang sulit dikendalikan, maka 

demi kemajuan dan keberlangsungan !dc:olah sebaiknya para Slat: dewan 

guru. pegawal h<:ndaknyanya deng:an sadar dan penuh tanagungjawab 

mau meDCipcakan kerjasama yang lebib baik lagi d~ngan kepala sekolah 

dalarn menc:apai visi dan misi sckolah. 

Al!)IT keljasama yang solid diperolch kepala sekolah dengan para tcnaga 

kependidikan yang ada, bendaknya kcpala lid<olah membentuk sebuab 

tim kcrja yang sungguh·sungguh memiliki komitmen dan sikap solid 

yang tinggi terhadap perkembangan atau kernajuan sekolab. 

S. Wakil kepala sekolah, para guru, tcnaga administrasi, dan para pepwai 

lainnya dilwapkan dapat melaksanakan dan mempertabankan tugas 

dengan sebeilt-beiltnya guna terciptanya rasa kebenamaan yang lebih 

bail<, scbagaimana yang telob bel'jalan selama ini. 

6. Meskipun kepala sekolah sudah berusaba mcmberikan motivasi kepada 

para guru, dan pegawai, akan ecupi masih perlu lagi meninglcatltan 

motivas~ tml!ama bagi para guru, J)Cl!&wai yang kurang memilild 

kcdisiplinan dan .kurang mcmiliki rasa tanggungjawab dalam tugasnya. 

Dalam pelaksanaan motivasi ini perlu ada kezjasama dengan scmua 

tenaga kependidikon oleh k.atena itu para tenaga kependidikan 
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hendaknya juga mau metnberilcan perhatian khusus dalam kemajuao 

sekolah ini. 

7. Pertemuan untuk evaluasi sekolab sudah rutin dilaksankan selama dua 

kali setahun, akan lelapi agar lebih balk lagi hendaknya kepala sekolah 

perlu meningkatkan ftekwensi -evaluasi kerja rutin dalam sebuah 

pertemuan mungkin sekali dalam tiga bulan, untuk mengetahui 

perkembangan atau kemajuan para tenaga kepcndidlkan dalam tugasnya. 

Selama ini sudah banyak usaha yang dilalcukan olch kepala sekolah 

dalam menambah wawasan maupUM pengetahuannya antara lain dcngan 

mengikyti berbagai kegiatan pendidikan dan pelatiban yang 

diselenggrakan oleh instansi SWliSia maupun negeri, akan tetapi 

tantangan dalam dunia pendidikan begitu koroplek maka agar kepela 

sekolah tidak teninggal jauh heodaknya kepala sekolah rnau lebih 

meningkatkan kemampuannya untuk memperluas wawasannya dengan 

menguasai kemahiran menggunakan tekhnolog~ mcnguasai bahasa 

nasiona.l dan intemasional, rajin membaca huku-buku pengetahuan 

tcrbaru, dan mencari informasi terbaru yang berhubungan dengan dunia 

pendidikan. 
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