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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Tanggamus tentang implementasi manajemen mutu berbasis 

Madrasah dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa: 

1. Efektifitas dalam Proses Belajar Mengajar 

Keefektifan suatu sekolah diukur pada proses organisasional 

termasuk di dalamnya proses pembelajaran. Kewajiban sekolah adalah 

menyelenggarakan pendidikan dan menciptakan kondisi dengan 

sebaik-baiknya. Sekolah harus memberikan penjaminan mutu dalam 

proses pendidikannya. Asumsinya adalah terdapat pengaruh yang 

signifikan antara proses dengan hasil atau antara proses pendidikan 

dengan prestasi murid.  

Proses pembelajaran di MTs N 2 Tanggamus, berkaitan erat 

dengan kurikulum yang diterapkan. Kaitannya dengan manajemen 

pembelajaran disekolah, maka tujuan manajemen pembelajaran untuk 

menciptakan proses belajar dengan mudah direncanakan, 

diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan serta dievaluasi 

dengan baik. Dengan proses belajar mengajar yang demikian itu maka 

pembelajaran akan berlangsung dengan afektif dan efisien. 

 

2. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan 

Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan proses 

pengelolaan sumber daya manusia yang potensial serta berperan dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Diantara tenaga pendidik dan 

kependidikan ini meliputi guru, dosen, kepala sekolah, rector, staf tata 

usaha dan staf-staf lainnya. Pengelolaan tenaga pendidik dan 

kependidikan adalah mekanisme pengelolaan yang harus dilakukan 

secara menyeluruh dan berkesinambungan mulai dari tenaga pendidik 
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dan kependidkan melalui proses perencanaan sumber daya manusia, 

perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, 

pembinaan dan latihan/pengembangan, dan pemberhentian. Semua itu 

dilakukan untuk membentuk dan menghasilkan tenaga pendidik dan 

kependidikan yang berkualitas sesuai dengan bidangnya masing-

masing. Suatu organisasi pendidikan seperti sekolah berhak memilih 

dan melakukan seleksi untuk menerima tenaga pendidik dan 

kependidikannya. Hal ini dimaksudkan agar sekolah biasa lebih baik 

dan berkualitas sehinga siswa sebagai inputnya bisa berkualitas pula. 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang 

belum terpecahkan sehingga penulis mengajukan beberapa saran. Saran 

tersebut antara lain : 

1. Perlu dilakukan studi banding ke beberapa tempat untuk melihat 

pelaksanaan kurikulum efektif yang diselenggarakan oleh lembaga 

lain sejenis. 

2. Peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kemajuan program 

madrasah, peningkatan kemajuan pendidik serta peserta didik 

dilakukan melalui workshop serta pelatihan akan sangat membantu 

proses dalam pelaksanakan program misi dan visi madrasah. 

3. Sangat pentingnya master plan, dokumentasi, invetarisasi sarana 

prasarana maka diperlukan staff  yang mumpuni dalam bidangnya. 

Kegagalan dalam melaksanakan manajemen sarana prasarana akan 

mengakibatkan kerusakan, pemborosan dan kehilangan fasilitas sarana 

prasarana yang ada.  

4. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi 

yang harus selalu dijaga serta diupayakan oleh Madrasah guna 

mendukung program madrasah. 




