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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Simpulan secara umum penelitian ini berjudul peran kompetensi 

manajerial kepala madrasah dalam peningkatan mutu pembelajaran tahfidz al-

qur’an. Peneliti setelah melakukan penelitian dan pembahasan dapat 

mengambil simpulan sebagai berikut.  

1. Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Hasil 

Pembelajaran Muatan Lokal Tahfidzul Al-Qur’an pada Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Pati Tahun Pelajaran 2020/2021 

a. Perencanaan Pembelajaran Tahfidzul Al-Qur’an 

Perencanaan pembelajaran di dalamnya memuat materi pelajaran, 

penggunaan media pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian 

dalam alokasi waktu. Pembelajaran Tahfidzul Al-Qur’an guru harus 

menyusun target hafalan, seperti target harian, mingguan, bulanan, dan 

tahunan. Pembelajaran Tahfidzul Al-Qur’an harus disesuaikan dengan 

tingkat kemampuan hafalan peserta didiknya atau tingkatan kelas. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran Tahfidzul Al-Qur’an di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Pati, guru tahfidz menggunakan silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

a. Pengorganisasian Pembelajaran Tahfidzul Al-Qur’an 

Pengorganisasian pembelajaran Tahfidzul Al-Qur’an di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Pati terdapat skema struktur organisasi guru pengampu 
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pembelajaran Tahfidzul Al-Qur’an untuk menentukan tugas dan 

tanggugjawab guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran Tahfidzul Al-Qur’an 

Dalam proses pembelajaran guru sebagai pemimpin berperan dalam 

mempengaruhi atau memotivasi peserta didik agar mau melakukan 

pekerjaan yang diharapkan, sehingga pekerjaan guru dalam mengajar 

menjadi lancar, dan peserta didik dapat menguasai materi pelajaran 

sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

c. Evaluasi Pembelajaran Tahfidzul Al-Qur’an 

Evaluasi dalam pembelajaran mencakup evaluasi hasil belajar dan 

evaluasi proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi dapat diketahui bahwa sistem evaluasi pembelajaran Tahfidz 

Qur’an yang dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati menggunakan 

penilaian berbentuk sistem setoran hafalan. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan Hasil 

Pembelajaran Muatan Lokal Tahfidzul Al-Qur’an melalui Kepemimpinan 

Kepala Madrasah pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati Tahun Pelajaran 

2020/2021 

a. Faktor Pendukung : faktor usia peserta didik, faktor kecerdasan peserta 

didik, faktor tujuan dan minat menghafal, faktor waktu menghafal. 

b. Faktor Penghambat : munculnya sifat malas pada diri peserta didik, 

kesulitan peserta didik dalam menghafal, kelupaan peserta didik 

terhadap ayat-ayat yang telah dihafal, kurangnya perhatian orang tua 

untuk mendampingi peserta didik mentakrir hafalan dirumah, 
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kebanyakan bermain, jarak antara sekolah dan rumah yang jauh, 

kebosanan peserta didik dalam menghafal. 

3. Hasil Pembelajaran Muatan Lokal Tahfidzul Al-Qur’an melalui 

Kepemimpinan Kepala Madrasah pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati 

Tahun Pelajaran 2020/2021 

Kepemimpinan kepala madrasah terjadi peningkatan hasil belajar 

Tahfidzul Al-Qur’an di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati. Dengan 

memaksimalkan peran manajerial kepala madrasah, peningkatan hasil 

belajar Tafidz Al-Qur’an di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati dapat tercapai. 

Karena jika kepala madrasah melakukan manajerial berarti kepala 

madrasah mengelola pembelajaran tahfidzul Al-Qur’an dengan maksimal. 

Mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, hingga 

melakukan evaluasi pada pembelajaran tahfidzul Al-Qur’an. 

 

B. Saran 

1. Kepala Madrasah, hendaknya mengadakan pengecekan secara rutin 

terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas, sehingga dapat mengetahui 

kelemahan-kelamahan guru dalam mengajar dan dapat memberikan saran 

serta solusi agar guru dapat memperbaikinya. 

2. Guru, sebaiknya memanfaatkannya secara maksimal media yang ada agar 

peserta didik akan menjadi lebih semangat untuk menghafalkan surat-surat 

yang ada di dalam Al-Qur’an. Baiknya guru tidak hanya mengevaluasi 

target yang telah ditentukan akan tetapi guru juga melihat dari bagaimana 

cara peserta didik membaca Al-Qur’an dengan tajwid dan makhrojul huruf 
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yang baik dan benar. Sehingga bagi peserta didik yang melampaui target 

diberi penghargaan. 

 


