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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 pada 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pati Tahun Pelajaran 2020/2021. Peneliti 

setelah melakukan penelitian dan pembahasan dapat mengambil simpulan 

sebagai berikut.  

1. Peran Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah Dalam Peningkatan Mutu 

Pembelajaran pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pati Tahun Pelajaran 

2020/2021 

a. Keterampilan Konsep (Conceptual Skill) : perbaikan dan peningkatan 

manajemen pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana, adanya 

pengembangan metode pembelajaran, peningkatan kinerja guru dan 

karyawan, meningkatnya komunikasi madasah dan keluarga, adanya 

peran masyarakat dalam pendidikan, peningkatan nilai rapot dan 

perilaku siswa, peningkatan prestasi siswa. 

b. Keterampilan Kemanusiaan (Human Skill) : Keterampilan kemanusiaan 

ini berkaitan erat dengan bagaimana kepala madrasah mengadakan 

hubungan dengan sesama manusia di  sekitar sekolah, berkaitan dengan 

kerjasama dengan orang lain. 

c. Keterampilan Teknis (Technical Skill) : keterampilan kepala Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Pati dalam hal teknis ini sudah baik sehingga 
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apabila beliau menerapkannya di madrasah yang dipimpinnya akan 

membawa pengaruh kepada perbaikan mutu pembelajaran. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran melalui peran kompetensi manajerial kepala madrasah pada 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pati Tahun Pelajaran 2020/2021 

a. Faktor pendukung : adanya sarana dan prasarana yang mencukupi, 

dukungan pendidik sejawat dan tendik (tenaga kependidikan), 

kemauan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran, adanya 

dukungan penuh kepala madrasah, dukungan orang tua peserta didik. 

b. Faktor Penghambat : input siswa, keterbatasan jaringan internet siswa, 

kurangnya kemampuan guru dalam pemanfaatan teknologi digital. 

3. Hasil Peningkatan Mutu Pembelajaran Melalui Peran Kompetensi 

Manajerial Kepala Madrasah Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pati 

Tahun Pelajaran 2020/2021 

a. Perencanaan Proses Pembelajaran : untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran, kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pati berperan 

penting dalam merencanakan pembelajaran. Kepala Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Pati memiliki tugas untuk menyusun 

perencanaan madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran : pelaksanaan pembelajaran sangat erat 

kaitannya dengan peran guru dalam pembelajaran di kelas, yang akan 

menentukan tercapainya tujuan pembelajaran, dalam pelaksanaan 

pembelajaran ini meliputi pengorganisasian pembelajaran dan 

pengelolaan guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas. 
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c. Penilaian Hasil Pembelajaran : penilaian dilakukan oleh guru terhadap 

hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi 

peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan 

kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. 

 

B. Saran 

Berdasar pada simpulan penelitian tersebut, maka peneliti 

memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pati hendaklah terus 

mengembangkan mutu madrasah dengan meningkatkan kemampuan 

manajerial yang selalu inovatif, untuk mendukung meningkataya mutu, 

meskipun belum optimal, namun dengan kemampuan yang baik yang 

didukung oleh tenaga profesional, citra madrasah yang bermutu akan 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 

2. Kepada pendidik dan tenaga kependidikan, bahwa semua manajemen 

madrasah dipusatkan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas 

dari merekalah yang menentukan mutu pembelajaran, pendidik hendaknya 

berjiwa inovatif dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat akan 

mutu, dan tuntutan dunia kerja yang pada akhirnya akan memberikan lebel 

pembelajaran bermutu atau tidak. 

3. Bagi kepentingan penelitian, hendaknya seoptimal mungkin untuk 

memberikan data yang objektif, guna memberikan konstribusi pemikiran 

untuk mengupayakan madrasah dalam membangun mutu pembelajaran 
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sehingga hasil dari pembelajaran yang bermutu tersebut akan membawa 

hasil yang bermutu pula pada lulusannya. 

 

 


