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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan rumusan m asalah dan hasil penelitian tentang Analisis 

Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di Madrasah Tsanwiyah Al-

Hidayah Pertiwi Dan Madrasah Tsanwiyah Pelajar Islam Putihdoh dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

A. Kesimpulan

1. Aspek Perencanaan

Pada Madrasah Tsanawiyah al-Hidayah Pertiwi, berdasarkan temuan data yang

dihasilkan dari wawancara dengan beberapa Wakamad menunjukkan bahwa

pelaksanaan perencanaan atau penyusunan program kegiatan di sekolah ini

sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan

dilakukan dengan melibatkan semua komponen yang bertanggung jawab

terhadap stabilitas aktivitas yang dilaksanakan untuk tercapainya tujuan

madrasah. Demikian pula pada Madrasah Tsanawiyah Pelajar Islam Putihdoh

pada dasarnya tidak jauh berbeda hal ini dikarenakan karena setiap

perencanaan sangat hati-hati dan terarah untuk mencapai tujuan madrasah itu

sendiri.

2. Aspek Pengorganisasian

Pada Madrasah Tsanawiyah al-Hidayah Pertiwi, data temuan menunjukkan

bahwa di Madrasah ini sudah dilakukan pengembangan struktur organisasi

sekolah yang komprehensif dan dinamis, dimana masing-masing komponen

yang terdapat dalam struktur organisasi sekolah sudah ditempatkan tenaga atau
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SDM yang bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, disamping itu masing-

masing komponen sudah menyadari akan job atau tugas dan tanggungjawabnya 

masing-masing, disamping itu pimpinan dan bawahan sudah terkoordinir dan 

terjadi hubungan kerjasama dengan sangat baik, hal ini antara lain ditunjukkan 

dengan interaksi dan komunikasi yang selama ini terjadi antara pimpinan dan 

bawahan sudah terjalin dengan baik. Demikian halnya yang terjadi dalam 

sistem pengorganisasian di Madrasah Tsanawiyah Pelajar Islam Putihdoh tidak 

banyak yang berbeda karena dalam sistem pengorganisasian pada MTs pada 

dasarnya sudah jelas hirarkinya dan panduanya sudah ada pada kebijakan 

KementrianAgama Pusat.  

3. Aspek Penggerakan  

Pada Madrasah Tsanawiyah al-Hidayah Pertiwi, temuan menunjukkan bahwa 

pimpinan di madrasah ini kurang proaktif dalam memberikan motivasi yang 

bisa membangkitkan semangat dalam bekerja bagi semua komponen yang ada 

di madrasah ini. Disamping itu, temuan data juga menunjukkan bahwa 

pimpinan di madrasah ini terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada 

bawahannya dalam menjalankan tugas atau hal-hal yang sifatnya praktis atau 

operasional sehingga bawahan dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan 

kepala madrasah tidak terarah dan terkadang tujuan tidak tercapai. Aspek 

penggerakan pada Madrasah Tsanawiyah Pelajar Islam Putihdoh pada dasarnya 

tidak ada perbedaan dimana kepada sekolahnya memberikan kepercayaan 

sepenuhnya kepada semua civitas akademika di dalam menggerakan segenap 
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aktivitas madrasah baik yang menyangkut tenaga pendidik dan kependidikan 

tidak ada pengawsan yang melekat.  

4. Aspek Pengawasan  

Pada Madrasah Tsanawiyah al-Hidayah Pertiwi, kegiatan ini kurang berjalan 

secara optimal dimana adanya temuan data yang menunjukkan bahwa 

pimpinan madrasah ini secara formal tidak memintakan laporan yang tertulis 

sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan, dan secara 

informal pimpinan pun tidak memintakan penjelasan secara lisan atau secara 

langsung atas apa yang telah dilaksanakan oleh komponen yang ada di sekolah 

ini. Kegiatan pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh pimpinan di 

madrasah ini tidak berjalan maksimal dalam hal membimbing atau 

mengarahkan dengan memberikan masukan atau saran untuk mendapatkan 

langkah-langkah yang lebih baik. Begitupun pada Madrasah Tsanawiyah 

Pelajar Islam Putihdoh Aspek pengawasan ini juga tidak berbeda dengan yang 

terjadi di Pada Madrasah Tsanawiyah al-Hidayah Pertiwi, dimana pengawasan 

yang dilakukan oleh kepala madrasah lebih banyak bersifat informal. 

Sedangkan yang bersifat formal dalam rangka untuk pertanggung jawaban 

aktivitas madrasah tidak berjalan dengan baik dalam rangka tertib administrasi. 

Rekomendasi  

1. Berjalanya manajemen sember daya manusia mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan di Madrasah Tsanawiyah al-

Hidayah Pertiwi maupun Madrasah Tsanawiyah Pelajar Islam Putihdoh, dapat 

dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi kedepanya dengan lebih berani 
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mengambil kreasi sendiri tanpa harus terikat dengan kurikulum yang 

diberlakukan pemerintah dan sudah tentu pula tidak melanggar norma hukum 

yang telah ada.  

2. Bagaimanapun lancarnya inplementasi fungsi-fungsi manajemen sember daya 

manusia Madrasah Tsanawiyah al-Hidayah Pertiwi maupun Madrasah 

Tsanawiyah Pelajar Islam Putihdoh, kedepanya tetap memperhatikan faktor 

Kepribadian, pendidikan dan pengalaman kerja dari masing-masing pimpinan 

tersebut 

3. Komite sekolah lebih berperan serta secara aktif untuk mendukung 

peningkatan pelayanan pendidikan bagi peserta didik dengan melibatkan semua 

elemen untuk memberikan pendukung baik yang berwujud finansial, 

pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, Madrasah 

Tsanawiyah al-Hidayah Pertiwi maupun Madrasah Tsanawiyah Pelajar Islam 

Putihdoh, Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. 


