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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dn pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti 

dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pembiayaan pendidikan mempunyai hubungan / korelasi yang sangat kuat 

dengan mutu Madrasah tsanawiyah swasta di Kota Kendari. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil uji korelasi yang memperlihatkan nilai sebesar 0,910 yang berarti 

hubungan antara kedua variabel tersebut sangat kuat. Di samping itu pula 

berdasarkan uji hipotesis memperlihatkan nilai sig. (2 tailed) [0,039] < α 

[0,05], sehingga hubungan korelasi antara keduanya juga siginifikan dan 

positif.   

2. Profesionalisme guru mempunyai hubungan yang kuat dengan Mutu MTs 

Swasta di Kota Kendari. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji korelasi yang 

memperlihatkan nilai sebesar 0,601, yang berarti bahwa hubungan yang terjadi 

antara kedua variabel adalah kuat. Selain itu pula, dapat dilihat bahwa nilai 

korelasi bertanda positif yang berarti bahwa hubungannya searah, yang berarti 

bahwa bila nilai Profesionalisme Guru terjadi kenaikan, maka Mutu MTs 

Swasta di Kota Kendari pun juga akan mengalami kenaikan, begitu pula 

sebaliknya. Di samping itu pula berdasarkan uji hipotesis memperlihatkan nilai 

Sig. (2-tailed) [0,006] < α [0,05], hubungan Profesionalisme Guru dengan 

Mutu MTs Swasta di Kota Kendari adalah signifikan dan juga mempunyai 

hubungan yang positif. 
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3. Pembiayaan pendidikan dan profesionalisme guru mempunyai hubungan yang 

kuat dengan Mutu MTs Swasta di Kota Kendari. Hal ini dibuktikan dengan uji 

korelasi yang memperlihatkan nilai sebesar 0,810, yang berarti bahwa 

hubungan yang terjadi antara kedua variabel tersebut adalah kuat. Di samping 

itu, berdasarkan uji hiptesis memperlihatkan nilai Sig. (2-tailed) [0,024] < α 

[0,05] dan nilai korelasi bertanda positif yang berarti bahwa hubungannya 

searah, yang berarti bahwa Pembiayaan Pendidikan dan Profesionalisme Guru 

dengan Mutu MTs Swasta di Kota Kendari adalah signifikan dan juga 

mempunyai hubungan yang positif. 

B. Rekomendasi 

Bertitiktolak dari kesimpulan di atas, maka peneliti merekomendasikan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Untuk pemerintah agar menyediakan alokasi anggaran yang cukup kepada 

madrasah tsanawiyah, khususnya madrasah yang diselenggarakan oleh 

masyarakat (swasta) sehingga mutu madrasah tsanawiyah swasta dapat 

bersaing secara kompetitif dengan lembaga pendidikan yang diselenggarakan 

oleh pemerintah (negeri) atau lembaga pendidikan pada umum lainnya. 

2. Profesionalisme guru merupakan salah satu faktor utama dalam peningkatan 

mutu madrasah. Oleh karena itu direkomendasikan agar para pemangku 

kepentingan baik dari pihak madrasah maupun pemerintah berupaya secara 

terus menerus meningkatkan profesionalisme guru baik melalui jalur 

pendidikan dan latihan, workshop, pendampingan dan sebagainya.  
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