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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisa data yang 

penulis lakukan terkait dengan membangun Brand Image madrasah Melalui 

Peningkatan Manajemen Madrasah (Studi Kasus di MI Masholihul Huda 

Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara) yang telah terurai 

dalam bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis memberikan 

kesimpulan sebagai berikut :   

1. Upaya yang dilakukan dalam membangun Brand Image di MI Masholihul 

Huda desa Krapyak kecamatan Tahunan kabupaten Jepara dengan cara 

penyampaian visi dan misi yang jelas dan menciptakan citra positif 

madrasah dengan mendorong guru-guru untuk meningkatkan 

professionalismenya, menciptakan lingkungan yang kondusif, 

pembelajaran yang ramah siswa, membangun manajemen yang kuat, 

menciptakan kurikulum yang luas tapi seimbang, penilaian dan pelaporan 

prestasi siswa yang bermakna, serta pelibatan orang tua dan masyarakat. 

2. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas manajemen madrasah 

di MI Masholihul Huda Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten 

Jepara adalah menciptakan brand image yang positif, senantiasa 

menciptakan mutu lulusan yang berkualitas, dan menciptakan program-

program unggulan. 
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3. Faktor yang medukung dalam membangun brand image untuk 

meningkatkan kualitas manajemen di MI Masholihul Huda Desa Krapyak 

Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara adalah guru-guru yang kreatif dan 

mampu bekerjasama dengan baik, memiliki hubungan yang harmonis 

didalam madrasah maupun diluar madrasah dengan para stakeholder, 

sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran, kerjasama yang baik 

antara pengurus dan pihak manajemen madrasah, kondisi lingkungan 

sekitar dan iklim sekolah yang kondusif dan nyaman bagi pembelajaran, 

serta letak madrasah yang strategis. Adapun hambatan dalam membangun 

brand image untuk meningkatkan kualitas manajemen madrasah di MI 

Masholihul Huda Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara 

adalah dibagian pendanaan dan kordinasi. Dan kerjasama yang baik 

merupakan kunci dalam menyelasaikan setiap hambatan yang muncul.     

B. Saran-saran  

 Saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Kepada pimpinan dan para pendidik di MI Masholihul Huda Krapyak 

hendaknya selalu berusaha meningkatkan profesionalitas dalam rangka 

untuk meningkatkan mutu pendidikan dan selalu menjadi panutan atau 

suri tauladan bagi siswanya. 

2.  Kepada wali murid diharapkan ikut peran serta dalam memperhatikan dan 

mendorong putra-putrinya untuk lebih giat belajar, serta selalu mengontrol 

putranya yang menyimpang dari ajaran Islam. 
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3.  Kepada para siswa hendaknya menyadari arti penting pendidikan terutama 

pendidikan tentang agama Islam mata pelajaran Fiqih sebagai landasan 

dalam memahami ibadah Islam. 

         Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini 

yaitu mengenai Membangun Brand Image madrasah melalui peningkatkan 

Kualitas Manajemen Madrasah (Studi Kasus di MI Mashoihul Huda Desa 

Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara), maka penulis hendaknya 

menyampaikan saran sebagai berikut :    

a. Bagi kepala madrasah, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu 

informasi tentang perlunya peninjauan kembali dalam membangun brand 

image madrasah yang relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

sekitar. Bahwa kepala madrasah memiliki peranan penting dalam 

mengambil setiap kebijakan dalam mengembangkan madrasah, sebagai top 

manager, Kepala madrasah merupakan pihak yang berwenang dalam 

mengelola madrasah dalam menuju visi dan misi sekolah. 

b. Bagi pengelola instusi lembaga pendidikan, bahwa manajemen pendidikan 

disekolah negri maupun swasta perlu di tingkatkan lagi. perlu adanya 

peraturan yang mengatur jumlah siswa yang ditampung oleh setiap 

sekolah. Sehingga terciptanya sekolah yang berkualitas. 

c. Bagi guru dan pegawai hendaknya selalu berupanya meningkatkan 

kemampuan dan professionalismenya dalam menjalankan tugasnya dalam 

berbagai upaya mandiri yang bisa dilakukan guna untuk bersaing dalam 

dunia pendidikan 
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d. Bagi peneliti lain, kiranya dapat ditinjaklanjuti penelitian ini dengan model 

yang lebih luas, dimana dapat digunakan objek penelitian lebih banyak 

serta menggunakan parameter atau indikator-indikator yang lebih banyak 

agar dapat mengungkapkan realita yang sebenarnya dengan setting lokasi 

dan waktu yang berbeda. 

C. Penutup  

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, segala rahmat 

dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada penulis selama menjalankan 

kehidupan ini, hanya pertolongan dan ridlo Allah SWT akhirnya penulisan 

skripsi ini dapat terealisasikan. 

Walaupun demikian, penulis menyadari betul akan keterbatasan 

kemampuan yang ada pada penulis, maka sudah tentu ada beberapa hal yang 

menjadi titik lemah. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun dari siapa saja guna perbaikan isi skripsi ini. Akhirnya semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca 

pada umumnya. Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


