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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Manajemen 

Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam mengembangkan tradisi membaca 

Al-Qur’an pada Madrasah Ibtidaiyyah Matholiul Ulum 2 Menco  Wedung 

Demak Tahun Pelajaran 2019/2020, maka kami simpulkan hal-hal sebagai 

berikut:  

1) Proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi serta 

tindak lanjut kegiatan  Manajemen Kepemimpinan Kepala Madrasah 

dalam mengembangkan tradisi membaca Al-Qur’an pada Madrasah 

Ibtidaiyyah Matholiul Ulum 2 Menco; a) Perencanaan kegiatan 

dilakukan setiap awal tahun pelajaran baru, melalui rapat koordinasi 

pihak-pihak yang terlibat serta disusun sesuai dengan kalender 

akademik dan progam tahunan madrasah; b) Pengorganisasian 

kegiatan dilaksanakan antara lain: Pertama, pembentukan struktur 

organisasi. Kedua, Pembagian tugas disesuaikan dengan kapasitas dan 

keahlian masing-masing penanggung jawab bidang. Ketiga, mekanisme 

kerja kepeserta didikan khusus pada Kegiatan; c) Pelaksanaan 

Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh kepala 

Madrasah dan pembina kegiatan ; d) Pengawasan dan Evaluasi 

dilakukan  disetiap kegiatan oleh guru pembimbing sesuai dengan 

jadwal.  
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2) Faktor-faktor pendukung dan penghamabat kegiatan; a) Faktor-faktor 

pendukungnya, yaitu orangtua, instansi madrasah,  para peserta didik 

yang sangat antusias  dalam mengikuti dan melaksanakan kegiatan 

tradisi membaca Al-Qur’an di madrasah, serta sumber daya manusia 

(SDM), guru pembina yang sangat  berkompeten di bidangnya. b) 

faktor penghambatnya adalah masih banyaknya peserta yang 

kemampuan bacaan Al-Qur’an masih kurang, kurangnya ketertarikan 

untuk mendalami bacaan Al-Qur’an, bacaan orang-orang yang masih 

mengikuti bacaan orang tua dahulu sehingga bacaannya masih sulit 

dibetulkan, Banyak orang yang belum mengetahui tentang tahsin, serta 

kurangnya tenaga pendidik yang mengampu BTA, karena perkelas 

lebih dari 30 peserta didik harusnya satu kelas memiliki lebih dari satu 

guru Pendukung. 

3) Hasil pengembangan tradisi membaca Al-Qur’an pada Madrasah 

Ibtidaiyyah Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak; .Tipe 

kepemimpinan kepala madrasah MI Matholiul Ulum 2 bersifat 

partisipatif,  peserta didik sangat antusias untuk menjadi lebih bisa dan 

lancar membaca Al-Qur’an. kemampuan menulis surat Al-Qur’an juga 

dinilai sebagai evaluasi oleh guru. Kehati-hatian dalam membaca Al-

Qur’an dengan perlahan  dengan membaca tartil, membaca dengan 

perlahan-lahan dan jelas, mengeluarkan setiap huruf dan makhrajnya 

dan menerapkan sifat-sifatnya, serta mentadabburi maknanya. lebih jeli 

dan cermat ketika mereka membiasakan membaca Al-Qur’an baik di 

rumah maupun di madrasah 

 



 

 

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan kepada:  

a. Pihak madrasah agar memiliki komitmen terhadap pelaksanaan dan 

keberlangsungan kegiatan tradisi membaca Al-Qur’an  yang ada di 

MI Matholiul Ulum 2 Menco Wedung,  Dukungan dana,  sarana dan 

sumber daya manusia ( Guru pembina) sangat menentukan kemajuan 

setiap kegiatan  yang ada;   

b. Pembina kegiatan diharapkan mempunyai loyalitas yang tinggi 

terhadap kegiatan yang menjadi tangung jawab. Ide kreatif dan 

inovatif sangat diperlukan dalam manajemen kegiatan sehingga 

dapat berjalan dan berkembangan dengan baik;  

c. Kepada peserta didik disarankan untuk dapat mengikuti kegiatan 

membaca  agar dapat lebih mengembangkan semangatnya dalam 

minat dan bakat yang ada serta sebagai sarana mendapatkan 

keberkahan dan ketenangan jiwa;  

d. Pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan bantuan sarana dan 

prasarana yang mendukung kegiatan tradisi membaca di MI 

Matholiul Ulum 2 Menco Wedung.  

C.   Penutup 

Dengan mengucap Syukur Alhamdulilah, penulis dapat 

menyelesaikan Tesis ini, dengan harapan dapat memberi sedikit 

kontribusi bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. 

Meskipun Tesis ini merupakan upaya penulis secara optimal, 

namun tidak menutup kemungkinan masih jauh dari sempurna dan 



 

 

 

masih banyak kekurangan. Sehingga kritik dan saran selalu penulis 

harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Tesis ini. Dan akhirnya, 

semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya. Amin. 


