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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Secara umum Madrasah dipandang mampu memberikan kontrubusi terhadap 

pendidikan di Kota Bandar Lampung baik pendidikan agama maupun pendidikan 

umum. Persoalan buadaya organisasi dan kinerja guru menjadi faktor penting 

dalam peningkatan mutu Madrasah. Beberapa hal yang dapat kita simpulkan 

terkait pengaruh budaya organisasi dan kinerja guru terhadap mutu proses 

pembelajaran pada Madrasah Ibidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung adalah: 

1. Setelah dilakukan uji regresi linear sederhana menggunakan program 

SPSS Tipe17.0 diketahui bahwa hubungan Budaya Organisasi terhadap 

mempunyai nilai konsistensi variabel budaya organisasi sebesar 12,527 

dengan catatan setiap penambahan nilai 1% pada variabel budaya 

organisasi maka nilai pengaruhnya bertambah sebesar 0,783. Besar 

pengaruh Budaya Organisasi terhadap Mutu Proses Pembelajaran 

diketahui 67% tergolong pengaruh sedang. 

2. Terdapat hubungan antara Kinerja Guru terhadap Mutu Proses 

Pembelajaran dengan nilai konsistensi variabel kinerja sebesar 23,663 

dengan catatan setiap penambahan nilai 1% pada variabel kinerja maka 

nilai pengaruhnya bertambah sebesar 0,577. Besar pengaruh Kinerja 

Guru (X2) terhadap Mutu Proses Pembelajaran diketahui 34% tergolong 

rendah. 
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3. Hubungan variabel Budaya Organisasi dan Kinerja Guru  secara 

bersama-sama terhadap Mutu Proses Pembelajaran mempunyai nilai 

konsistensi sebesar 3,900 dengan catatan setiap penambahan nilai 1% 

pada variabel buadaya organisasi bersama-sama dengan kinerja guru 

maka nilai pengaruhnya bertambah sebesar 0,667 pada budaya organisasi 

dan 0,269 pada kinerja guru. Besar pengaruh Budaya Organisasi dan 

Kinerja Guru secara bersama-sama terhadap Mutu Proses Pembelajaran 

diketahui sebesar 72,9%. Berdasarkan tingkat keeratan pengaruh maka 

dapat disimpulkan bahwa pengaruh budaya organisasi dan kinerja guru 

secara bersama-sama terhadap mutu proses pembelajaran pada Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung tinggi. 

 

B. Implikasi 

Budaya organisasi di madrasah merupakan salah satu upaya untuk 

mengembangkan mutu proses pembelajaran siswa. Budaya organisasi madrasah 

dilakukan agar lingkungan madrasah dapat menjadi tempat yang kondusif bagi 

penyemaian dan pengembangan watak optimisme, mengembangkan penalaran, 

pencerahan akal budi, membekali keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk 

menjadikan siswa yang   jujur, sopan santun, kreatif produktif, mandiri, dan 

bermanfaat bagi sesamanya. Karena lingkungan madrasah merupakan salah satu 

tempat siswa berinteraksi, selain lingkungan keluarga dan masyarakat untuk 

melakukan proses sosialisasi, yaitu sosialisasi nilai, pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan,  untuk itu madrasah sebagai sebuah institusi perlu dikelola dengan 

cara-cara pengelolaan yang baik. 
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Guru merupakan unsur sumber daya yang sangat menentukan keberhasilan 

pendidikan di madrasah, karena guru merupakan unsur manusiawi yang sangat 

dekat hubungannya dengan siswa dalam upaya pendidikan sehari-hari di 

madrasah. Guru yang setiap harinya berhubungan serta berinteraksi lebih dekat 

dengan siswa. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan terhadap kinerja guru 

yang dilakukan secara terus menerus, dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan 

agar guru menjadi tenaga pendidik yang profesional dan memiliki kinerja yang 

baik. Ketika guru menampilkan kualitas yang baik mereka dianggap sebagai guru 

yang efektif  atau  atau  memiliki  kinerja  yang  baik.  Kualitas  dan  keefektifan  

saling terjalin berbanding lurus sebagaimana tinjauan literatur. Unsur-unsur yang 

saling terjalin tersebut adalah stakeholder yang menentukan keefektifan guru 

termasuk murid, kepala madrasah, atau teman sejawat. 

Proses pembelajaran yang bermutu di madrasah dipengaruhi oleh semua 

masukan terhadap lembaga pendidikan madrasah tersebut, baik masukan kasarnya 

(row input) maupun masukan instrumental (instrumental input) dan masukan 

lingkungannya (environmental input) yang ada di lembaga pendidikan madrasah 

tersebut. Berdasarkan pendapat di atas, maka beberapa faktor instrumental input 

yang mempengaruhi mutu proses pembelajaran di suatu madrasah adalah faktor 

masukan lingkungan (environmental input), dalam hal ini budaya organisasi 

merupakan salah satu faktor penentu mutu proses pembelajaran di madrasah.  

Budaya organisasi dimadrasah turut memberikan sumbangsih terhadap mutu 

pembelajan siswa dan akan nampak jelas pada out put yang dihasilkan. 
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C. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti 

memberikan saran kepada Madrasah Ibidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung 

sebagai berikut: 

1. Madrasah Ibidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada Madrasaha dengan 

memperhatikan faktor pendukung baik internal maupun eksternal. 

2. Madrasah Ibidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung diharapkan 

mampu merangkul seluruh warga Madrasah untuk bersama-sama 

menjunjung tinggi budaya dan norma-norma yang ada dan 

menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsi masing-masing. 

3. Madrasah Ibidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung diharapkan 

mampu meningkatkan kinerja guru dengan mencpitakan proses 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, edukatif dan menyenangkan 

guna meningkatkan mutu proses pembelajaran. 

Adapun saran penulis bagi guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar 

Lampung yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Guru harus senantiasa memberikan teladan bagi siwa dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai budaya madrasah. 

2. Kualitas kinerja guru sangat berpengaruh terhadap mutu proses 

pembelajaran dalam suatu madrasah, untuk itu guru harus senantiasa 

berusaha meningkatkan kualitas kinerja. 
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Adapun saran dari penulis bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Oleh sebab itu penulis 

menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian 

terkait dengan jenis dan metode yang berbeda. 

2. Penelitian ini merupakan penelitian yang berorientasi pada standar 

proses. Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya 

dapat melakukan penelitian yang berkaitan dengan standar lainnya. 




