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BAB V 

P E N U T U P 

 

5.1 Simpulan 

Berdasar hasil pengujian hipótesis, maka 

penelitian ini menyimpulkan bahwa: 

1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

tipe kepemimpinan transformasional kepala se-

kolah dengan kompetensi kepala sekolah di Se-

kolah Dasar se Kecamatan Bandungan. Ini ber-arti 

bahwa semakin naik skore kepemimpinan trasnfor-

masional kepala Sekolah di Kecamatan Bandungan 

Kabupaten Semarang semakin tinggi kompetensi 

kepala sekolahnya. Sebaliknya jika skor kepemim-

pinan transformasional kepala sekolah turun, maka 

kompetensi kepala sekolah turun; 

2. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

supervisi akademik dengan kompetensi kepala 

sekolah di sekolah dasar se Kecamatan Bandungan. 

Artinya bahwa semakin naik skor supervisi 

akademik kepala sekolah di Kecamatan Bandungan 

Kabupaten Semarang semakin tinggi skor kompe-

tensi yang dimilikinya. Sebaliknya jika skor super-

visi akademik semakin turun, maka skor kompe-

tensi kepala sekolah semakin turun. 
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5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis, 

maka peneliti memberikan implikasi sebagai berikut: 

 

5.2.1 Implikasi Teoritik 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubun-

gan yang positif dan signifikan antara tipe kepe-

mimpinan transformasional kepala sekolah dengan 

kompetensi kepala sekolah. Hasil penelitian terse-

but mendukung teori Northouse (2001) yang 

mengatakan bahwa tipe kepemimpinan transforma-

sional kepala sekolah berhubungan dengan kompe-

tensi kepala sekolah; 

2. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hu-

bungan yang positif dan signifikan antara supervisi 

akademik dengan kompetensi kepala sekolah. Hasil 

penelitian ini mendukung teori Glickman (1981) 

yang mengatakan bahwa supervisi akademik ber-

hubungan dengan kompetensi kepala sekolah.  

 
5.2.2 Implikasi Terapan 

Implikasi terapan dikaitkan dengan saran-saran 

yang bermanfaat secara praktis dengan berdasarkan 

hasil penelitian kepada berbagai pihak yang terkait. 

Implikasi terapan berupa saran-saran yang dapat 

dijadikan petimbangan tersebut ditujukan bagi Kepala 

Sekolah dan Dinas Pendidikan. 



 

 

79 

1. Dari hasil analisis diskriptif variabel tipe kepemim-

pinan transformasional kepala sekolah dalam pene-

litian ini berada pada Kategori Kuat yakni 56,571%, 

sehingga masih dapat ditingkatkan menjadi Kate-

gori Sangat Kuat seperti pada indikator memper-

lakukan guru dengan hormat (item nomor 5), 

mempertimbangkan konsekwensi (item nomor 8), 

kepala sekolah memberikan dorongan terus-mene-

rus kepada guru (item nomor 13), masih dapat 

ditingkatkan; 

2. Dari hasil analisis diskriptif variabel supervisi aka-

demik dalam penelitian ini berada pada Kategori 

Kuat yakni 60,3%, sehingga masih dapat diting-

katkan menjadi Kategori Sangat Kuat seperti pada 

indikator menginformasikan rencana supervisi aka-

demik (item nomor 1), kepala sekolah menyusun 

pedoman supervisi (item nomor 6), kepala sekolah 

mengikuti pembelajaran di kelas (item nomor 14),  

kepala sekolah menyampaikan hasil supervisi (item 

nomor 29), masih dapat ditingkatkan; 

3. Dari hasil analisis diskriptif variabel kompetensi ke-

pala sekolah dalam penelitian ini masih berada pa-

da Kategori Kuat yaitu 53,174% dan masih dapat 

ditingkatkan menjadi Kategori Sangat Kuat seperti 

pada indikator peduli pada kondisi guru dan staf 

(item nomor 8), memberi pujian (item nomor 13), 

mandiri (item nomor 19), berpenampilan sebagai 

pemimpin (item nomor 21), memiliki jiwa kepe-

mimpinan (item nomor 24), menyusun renstra (item 
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nomor 27), menguasai tujuan nasional (item nomor 

40), menyediakan unit layanan sekolah (item nomor 

48), masih dapat ditingkatkan. 

 
5.2.3 Implikasi Penelitian Lanjutan 

Dalam penelitian ini hanya melihat hubungan 

dua variabel yaitu variabel tipe kepemimpinan trans-

formasional kepala sekolah (X1) dengan kompetensi 

kepala sekolah (Y), dan supervisi akademik (X2) 

dengan kompetensi kepala sekolah (Y). Seyogyanya da-

lam penelitian yang akan datang selain mencari hu-

bungan dua variabel secara sendiri-sendiri, sebaiknya 

juga meneliti gabungan ke dua variabel tersebut yaitu 

tipe kepemimpinan transformasional kepala sekolah,  

supervisi akademik dan kompetensi kepala sekolah. 


