
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN & SARAN 

 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan penelitian di atas, mengenai 

penerapan gaya kepemimpinan transformasional dalam manajemen PAUD, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

Hasil penelitian membuktikan bahwa gaya kepemimpinan transformasional sudah 

diterapkan di beberapa sekolah di Kecamatan Sidorejo Salatiga dan berjalan sangat 

baik dan efektif. Hal ini dinuktikan dengan beberapa kepala sekolah yang ada di 

lembaga TK Kecamatan Sidorejo selalu memberikan motivasi inspiratif dan stimulasi 

intelektual kepada bawahannya, serta memberikan perhatian individual guna 

mengoptimalkan kelebihan pada diri bawahan masing-masing sehingga tugas yang 

diberikan dapat dicapai secara maksimal. Peneliti melihat beberapa hasil dari 

penerapan gaya kepemimpinan transformasional pada lembaga TK di Kecamatan 

Sidorejo yaitu : output yang dihasilkan lebih baik (misalnya, semua aspek 

perkembangan anak dapat terpenuhi untuk mempersiapkan anak ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi karena guru menjalankan profesinya dengan penuh 

tanggung jawab dan panggilan dari hati), hubungan seluruh warga sekolah terjalin 

dengan hangat dan kekeluargaan, visi misi dan tujuan sekolah dapat tercapai dan 

lembaga sekolah dapat berkembang). 

  

1.2 Keterbatasan 

Dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis, banyak keterbatasan 

yang penulis temukan, antara lain : 

1. Ketika akan melakukan wawancara dan pengambilan sampel, penulis kesulitan untuk 

mendapatkan ijin. Hal ini dikarenakan waktu pengambilan sampel dan wawancara 

berdekatan dengan penerimaan raport atau hasil kerja siswa, sehingga banyak guru 

dan kepala sekolah yang sibuk untuk mempersiapkan hal tersebut. 



2. Beberapa guru sangat menjaga kerahasiaan mengenai kekurangan kepala sekolah 

mereka karena ada kemungkinan mereka memiliki rasa segan untuk mengatakan hal 

yang sebenarnya. 

 

1.3 Saran  

Saran-saran yang perlu diberikan dari hasil penelitian diatas adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Kepala Sekolah 

1. Ada baiknya bahwa seorang Kepala Sekolah mempunyai sikap terbuka, percaya dan 

hubungan yang hangat dengan seluruh warga di sekolah. Terutama dalam memahami 

kelebihan dan kekurangan masing-masing dari setiap warga sekolah agar dalam 

menjalankan tugas hasilnya dapat maksimal. Jika hasil yang diperoleh maksimal 

maka tujuan dari visi misi sekolah dapat tercapai dengan mudah, tentunya dengan 

pemberian motivasi dan stimulasi intelektual yang diberikan kepala sekolah. 

2. Kepala Sekolah diharapkan mampu untuk mengelola hubungan baik engan siapapun 

baik di dalam lingkungan sekolah maupun diluar. Karena hal tersebut merupakan jati 

diri yang akan membuat hal positif dari pandangan masyarakat sekitar mengenai 

lembaga sekolah. 

3. Kepala sekolah diharapkan memiliki strategi tertentu dalam menghadapi konflik, 

tuntutan dan pemaruan dalam dunia pendidikan. Untuk itu, diperlukan sifat yang adil, 

tegas, mampu mengelola emosi, disiplin, jujur, hangat dan humoris. 

b. Bagi Guru 

1. Guru diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya secara terus-menerus agar dapat 

menjadi guru yang berkualitas dan profesional. Hal tersebut terlebih guna menyiapkan 

diri untuk menghadapi perkembangan jaman, pembaruan dalam dunia pendidikan dan 

berbagai karakter yang ada pada dalam diri anak. 

2. Guru hendaknya dalam melakukan tugasnya tidak hanya semata-mata karena seorang 

pendidik, akan tetapi seyogyanya dapat melakukan semua tugasnya dikarenakan oleh 

panggilan jiwa, bukan karena imbalan ataupun jabatan yang akan ia dapatkan.  

Sehingga dalam melaksanakan tugas tidak ada beban dan menyadari akan tanggung 

jawabnya. 

3. Dalam mendidik murid-muridnya hendaknya para guru menganggap bahwa semua 

murid adalah anak kandungnya yang akan menggapai cita-cita setinggi-tingginya agar 

dalam mendidik timbul rasa tulus ikhlas dan sabar. 


