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BAB V 

KESIMPULAN,  SARAN DAN PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang Manajemen Personalia di Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) AN-NUUR GUPPI Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung 

Tengah baik melalui observasi, wawancara, dokumentasi maka dengan demikian 

peneliti menyimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan Manajemen Personalia di Madrasah Tsanawiyah (MTs) An-Nuur 

GUPPI Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebagai 

berikut; 

a. Perencaan di madrasah ini direncanakan sesuai dengan kebutuhan, 

walaupun sejauh ini masih terdapat kekurangan yang masih ditemui 

dalam pelaksanaannya, sedangkan dalam Proses perekrutan dan seleksi 

tenaga pendidik yang dijalankan oleh Madrasah sendiri sejak berdirinya 

Madrasah sampai saat ini hanya sekali yang melaksanakan proses seleksi 

sebagaimana dalam proses perekrutan pada umunya dan yang lainnya 

dengan menggunakan fakor kedekatan kekeluargaan. 

b. Dalam pengelolaan pengembangan dan pelatihan personalia, pihak 

madrasah telah berusaha untuk memfasilitasi kegiatan diklat dan 

pelatihan penunjang kompetensi pendidik, serta pengembangan karir 

para tenaga pendidik, meskipun pelaksanaannya dilapangan masih 
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terdapat kendala dan yang perlu untuk segera dibenahi oleh pihak 

madrasah. Juga dengan para tenaga pendidik yang masih terdapat yang 

mengajar belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Faktor 

keterbatasan dalam rekturmen tenaga pendidik yang belum berjalan 

dengan ideal serta faktor pemfasilitasan pengembangan kompetensi.      

c. Dalam pemberian kompensasi pihak madarah telah  menjalankan sesuai 

dengan prosedur yang dimiliki oleh madrasah, baik itu yang berupa 

kompensasi finansial maupaun non finansial. 

d. Dalam proses pengintegrasian yang dilakukan oleh kepala madrasah baik 

itu berupa pemotivasian, kepuasan kerja serta kepemimpinan yang 

dihadirkan oleh kepala madrasah berjalan sesuai dengan apa yang telah 

diharapkan oleh kepala madrasah sendiri terlihat dari para tenaga 

pendidik yang disiplin dalam bekerja, kepuasan dalam bekerja yang 

didapatkan oleh tenaga pendidik. 

e. Dalam proses Pemeliharaan personalia, dari hasil observasi serta 

wawancara yang peneliti lakukan pada proses kumunikasi kerja yang 

dilakukan oleh kepala madrasah berjalan sesuai apa yang diharapkan 

baik itu kepala madrasah sendiri dan para tenaga pendidik. Namun dalam 

proses pemberian keselamatan kerja masih sebatas pemberian cuti bagi 

yang sakit sedangkan pemberian jaminan kesehatan diberikan kemasing-

masing pendidik untuk membayarnya.       
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2. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung serta penghambat adalah;  Faktor 

pendukung, Madrasah memiliki Pemimpin yang professional, memiliki 

pegawai dan pendidik totalitas dalam mengabdi, Madrasah  memiliki Visi dan 

Misi yang jelas, kemudian madrasah selalu mengedepankan aspek hubungan 

sosial yang berkaitan dengan kebermaanfaatan para peagawai terhadap 

lingkugan Madrasah ataupun bagi lingkungan tempat tinggalnya yang harus 

dijaga serta dilakukan oleh setiap pegawainya, memiliki Lingkungan yang 

kondusif dan sarana prasarana yang cukup memadai sehingga dapat 

menunjang kegiatan, tentunya dari beberapa faktor pendukung diatas, tidak 

terlepas juga dari adanya kebijakan Pemerintah yang terus menerus 

mengharapkan adanya perubahan atau peningkatan terhadap pendidikan di 

Indonesia.  

 Faktor Penghambat, Madrasah mengalami kesulitan dalam proses 

perencanaan untuk kedepannya, kemudian ada beberapa pendidik yang perlu 

untuk mendapatkan pelatihan penunjang kompetensi dalam mengajar karena 

pendidikan yang mereka miliki tentu jauh dari yang sekarang, ada sebagian 

pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensi, persaingan kualitas 

mutu pendidikan antara sekolah yang berbasis agama dengan yang umum, 

sarana prasarana yang masih terbatas. 
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B. Saran–Saran 

1. Diharapkan kepada Madrasah dalam melaksanakan manajemen personalia 

agar dapat meningkatkan kembali guna mengalami peningkatan kinerja secara 

maksimal, dan tetap terus memberikan pembinaan seta diklat bagi pengurus 

MTs AN-NUUR GUPPI Mojopahit Punggur Lampung Tengah guna tercapai 

tujuan Madrasah yang telah dilakukan oleh Kepala Madrasah selaku 

pemimpin. 

2. Diharapkan Kepala Madrasah agar dapat memberikan perhatian dalam hal 

tunjangan kepada para pegawai 

3. Diharapkan kepala Madrasah agar dapat selalu merawat hubungan dalam hal 

berkomunikasi maupun memberikan motivasi lebih kepada para pegawai guna 

menjaga hubungan antara kepala madrasah dengan pendidik maupun antar 

pendidik yang telah berjalan. 

4. Diharapkan kepada pendidik untuk selalu meningkatkan kapasitas secara 

kopetensi baik itu yang difasilitasi oleh Madrasah maupun belajar secara 

madiri guna lebih maksimal dalam mejalakna proses belajar mengajar, dan 

selalu mempertahankan semangat disiplin.  

C. Penutup  

    Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT Dzat yang 

Maha Adil dan Bijaksana, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dalam hati 

yang bahagia ini dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Dalam menyelesaikan tugas 

skripsi ini penulis mengumpulkan sumber data melalui penelitian dengan penuh 
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kesungguhan, namun demikian penulis menyadarai bahwa dalam mejalankan tugas 

lapangan serta dalam fase penyelesaian tak luput dari kesalahan dan kekhilafan.  

Penulis menguraikan masalah-masalah pada pembahasan diatas mungkin 

banyak kesalahan dan kekhilafan yang ditemui, baik mengenai tata bahasa maupun 

susuannya yang menurut pembaca kurang ilmiah. Untuk itu penulis mengharapkan 

saran yang bersifat membangun, akan penulis terima dengan baik, mudah-mudahan 

Allah SWT, akan melimpahkan Rahmat dan Petunjuk-Nya kepada kita semua. Amin. 

 Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi pembaca.  

Trimakasih. 

 


