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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab pembahasan hasil
penelitian, maka kesimpulan yang dapat tarik adalah:

Kepala madrasah adalah seorang pemimpin lembaga atau pendidikan yang
memiliki kemampuan untuk mengembangkan tugas pokok kepala madrasah dengan
menjanlankan fungsi-fungsi menajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan,
pengawasan, dan evaluasi dengan mengedepankan nilai-nilai moral yang baik.

1. Peran perencanaan yang telah dilakukan kepala sekolah MAN 1 Wakatobi

ditunjukan dengan kemampuan menyusun program, menyusun personalia,

menggerakkan staf, serta kemampuan mengoptimalkan sumber daya

madrasah berdasarkan visi, misi, serta kebutuhan madrasah.

2. Peran pengawas yang dilakukan kepala sekolah MAN 1 Wakatobi, yang

ditempuh kepala madrasah adalah melakukan supervisi melalui kunjungan

kelas, penetapan alat ukur, mengadakan penelitian dan evaluasi, dan

melakukan perbaikan atau koreksi dan tindak lanjut.

3. Peran evaluasi yang dilakukan kepala sekolah MAN 1 Wakatobi. dalam hal

evaluasi, yang dilakukan kepala MAN 1 Wakatobi adalah mendorong

keikutsertaan guru dalam gugus madrasah melalui MGMP. Melalui MGMP

para guru diharapkan dapat memperoleh sejumlah informasi dan pengetahuan

guna menigkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan proses

pembelajaran yang baik di kelas serta mengikut sertakan guru-guru dalam

kegiatan diklat dan pelatihan-pelatihan bagi guru.

Kepala madrasah dalam melaksanakan tugas dan perannya meningkatkan
profesionalisme guru berbasis religius di MAN 1 Wakatobi melalui peran



perencanaan, pengawasan, dan evaluasi tersebut adalah dengan menggunakan
pendekatan suri teladan kepada seluruh warga madrasah dengan melaksanakan
kegiatan-kegiatan seperti sholat berjamaah, baca tulis al-Qur’an, KULTUM,
kebersihan lingkungan, dan berbicara sopan kepada yang lebih dewasa.

Tingkat keberhasilan yang dicapai Kepala MAN 1 Wakatobi dalam
meningkatkan profesionalisme guru melalui menajemen kerja berbasis religius di
MAN 1 Wakatobi sangat baik. Hal ini telah ditunjukan dengan kemampuan dalam
pelaksanaan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kepala madrasah dalam
meningkatkan profesionalisme guru melalui menajemen kerja berbasis religius di
MAN 1 Wakatobi.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disarankan agar :
1. Bagi kepala madrasah agar selalu meningkatkan perannya sebagai pemimpin

madrasah, agar dapat menciptakan masyarakat madrasah yang sehat dengan

harapan mencapai target-target pendidikan di MAN 1 Wakatobi dan lebih

luasnya tujuan pendidikan nasional.

2. Bagi para guru di MAN 1 Wakatobi agar senantiasa meningkatkan

profesionalisme nya melalui peningkatan kompetensi dalam program-program

yang coba dilakukan oleh madrasah.

3. Bagi peneliti selanjutnya mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat di

jadikan referensi penunjang penulisan skripsi kedepan.
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