
                                                                  BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil 

beberapa kesimpulan antara lain : 

1. Secara umum implementasi penerapan Fungsi-fungsi Manajemen dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran di MTs Darul Amanah Kalianda  Lampung 

Selatan meliputi : Manajemen Kurikulum dan program pengajaran . penentuan jenis 

pendekatan , model, metode dan strategi pembelajaran dilakukan oleh guru mata 

pelajaran masing-masing disesuaikan dengan materi dan karakteristik siswa, bidang 

ketenagaan harus dilakukan inservice training dalam beberapa bentuk model, 

tergantung kebutuhan dan lingkupnya serta sumber dananya. Bidang sarana dan 

prasarana perlu dirintis pengadaan yang lebih efektif dan efisien terutama yang 

berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Bahkan kedepan perlu di pertegas , jenis 

pengadaan apa yang harus dilakukan oleh pihak madrasah itu sendiri.  manajemen 

keuangan, manajemen sarana prasarana dan manajemen hubungan madrasah dengan 

masyarakat . pada dasarnya manajemen di berbagai bidang sudah berjalan dengan 

baik. 



 
 

111 

2. Implikasi dari penerapan Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran sebagai bentuk desentralisasai pendidikan ternyata dapat 

meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan relevansi pembelajaran, yang tampak pada 

kesiapan input yang baik. Meski demikian masih diperlukan adanya usaha dan 

dorongan dari berbagai pihak , diantaranya pemerintah,   warga madrasah dan 

masyarakat. 

3. Faktor pendukung implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran  : 

1. Adanya kebijakan dan landasan yang jelas, tingkat kesiapan input dan 

disosialisasikanya secara  kelembagaan  dalam kehidupan sehari-hari bagi 

semua warga madrasah, yang merupakan wujud  dan upaya peningkatan mutu 

pendidikan. 

2. Adamnya upaya menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya  Fungsi-fungsi 

Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran dalam proses belajar 

sehingga kondisi madrasah kondusif untuk belajar , yang dilakukan melalui 

kerjasama dengan orang tua/wali siswa dan lembaga terkait. 

3. Kepala madrasah yang berpengalaman,  kualifikasi akademik guru sesuai 

dengan mata pelajaran yang diajarkan , dan guru sudah memiliki kemampuan 

profesional 
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Namun disisi lain masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat 

pelaksanaan implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran  tersebut sehingga implementasi manajemen tersebut  diantaranya : 

1. Keterbatasan  dana, sarana, dan  resistensi sebagai sumberdaya manusia 

terhadap perubahan 

2. Relatif rendahnya kemampuan internalisasi konteks dalam mensosialisasikan 

Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran 

3. Belum maksimalnya kemandirian madrasah dalam pelaksanaan Fungsi-fungsi 

Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran  terhadap aspek 

pengambilan keputusan secara partisipatif, proses  kemandirian,  proses  

pengelolaan  kelembagaan , proses analisis SWOT, proses belajar mengajar 

yang efektif,  proses evaluasi madrasah kearah yang bermutu. 

B. Rekomendasi 

1. Dalam upaya peningkatan aktivitas pembelajaran hendaknya Fungsi-fungsi 

Manajemen dalam  Meningkatkan Mutu Pembelajaran diimplementasikan 

secara terprogram melalui usaha-usaha pemberdayaan sumber daya manusia , 

seperti : diklat bagi guru dan staf yang dilakukan secara terus menerus , 

meningkatkan peran aktif setiksholders, orang tua siswa, komite madrasah, dan 

masyarakat sekitar dalam setiap kegiatan madrasah. 



 
 

113 

2. Kepala madrasah sebagai pemimpin, manajer, dan administrator hendaknya : 

a. Meningkatkan kemampuanya dalam memahami konsep Fungsi-fungsi 

Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran 

b. Mempunyai kemampuan mengambil keputusan dengan baik  

c. Kemampuan melaksanakan kepemimpinan dengan demokratis 

d. Kepada para pengembang pendidikan untuk senantiasa memperhatikan 

bagaimana pelaksanaan implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran sehingga dapat menunjang  kepada 

proses  pembelajaran yang lebih bermutu. 

e. Kepada unsur madrasah agar dalam pelaksanaan implementasi Fungsi-

fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran selalu 

berorentasi kepada proses pembelajaran yang bermutu dan berkualitas 

kepada guru untuk lebih meningkatkan kreaktivitas dalam memilih jenis 

pendekatan, model, metode dan strategi pembelajaran sehingga 

pembelajaran lebih bermutu dan berkualitas. 

f. Kepada guru untuk lebih meningkatkan mutu pembelajaran sehingga visi, 

misi dan tujuan madrasah dapat tercapai. 
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Demikian rekomendasi ini disampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi 

insan yang memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap berbagai masalah 

pendidikan.     




