
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis dapat menarik beberapa

kesimpulan sebagai akhir dalam melaksanakan penelitian dan selanjutnya dapat

menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya. Adapun kesimpulan yang dapat penulis

kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi manajemen berbasis madrasah yang dilakukan oleh

Madrasah Aliyah Annur Azzubaidi meliputi dimensi; Perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, serta dimensi pengawasan dan penilain. Dan

masing-masing terdiri dari bidang kurikulum, proses belajar mengajar,

kesiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta bidang keuangan. Semua

fungsi manajemen tersebut pada dasarnya telah dilakukan dengan baik,

sekalipun masih banyak hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan seperti

pengawasan yang maksimal dari kepala madrasah, serta upaya koordinasi

dengan pihak-pihak yang berwenang untuk meningkatkan prestasi belajar

siswa.

2. Bahwa implementasi manajemen berbasis madrasah pada Madrasah Aliyah

Annur Azzubaidi telah meningkatkan prestasi belajar siswa.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka penulis dapat

memberikan masukan atau saran kepada;

1. Kepala madrasah sebagai manajer dan leader atau pemimpin suatu

lembaga pendidikan hendaknyaselalu melakukan public relasion dengan

masyarakat terutama dengan seluruh komponen yang mempunyai

keterkaitan dengan lembaga yang dipimpinnya.

2. Kepala madrasah agar tetap memberikan peluang dan motifasi kepada

para guru untuk selalu meningkatkan kinerjanya dalam upaya

meningkatkan prestasi belajar siswa.

3. Para guru agar senantiasa memberikan motifasi kepada siswa untuk selalu

berusaha menjadi yang terbaik dengan memperhatikan ranah kognitif,

afektif dan psikomotor.

4. Lembaga yang berwenang dengan adanya implementasi manajemen

berbasis madrasah (MBM) agar terus memberi perhatian secara serius

terhadap pembinaan madrasah.

5. Kepada para peneliti salanjutnya agar dapat mengkaji lebih dalam tentang

implementasi manajemen berbasis madrasah dalam meningkatkan prestasi

belajar siswam Karena penelitian ini baru bersifat penjajagan belum

terlaksana secara mendalam.
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