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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka penulis dapat mengemukakan

beberapa kesimpulan hasil peneliti sebagai berikut :

1. Terdapat siswa Madrasah Aliyah Al-khairat Mekar Jaya yang

mengabaikan peraturan sekolah seperti sering membolos, sering merokok,

ugal-ugalan, memakai aksesoris perempuan (Anting), menggunakan HP

pada saat belajar di Kelas, serta tidak mengindahkan arahan dari guru.

2. Penyebab terjadinya berbagai perilaku menyimpang dipengaruhi oleh tiga

faktor yaitu : lingkungan keluarga, Madrasah, dan Masyarakat.

3. Peran kepala Madrasah dalam mengatasi perilaku menyimpang siswa

Madrasah Aliyah Al-khairat Mekar Jaya yaitu dengan melakukan

kegiatan-kegiatan kerohanian.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis mengharapkan saran yang dapat

menyempurnakan skripsi ini guna memperoleh perbaikan selanjutnya, adapun saran

dari penelitian ini yaitu :
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1. Diharapkan kepala Madrasah dapat berlaku tegas kepada para guru, staf, dan

siswa, serta dapat melakukan pembinaan  dan kepada para siswa melalui

kebijakan dan program-program Madrasah.

2. Diharapkan agar kepala Madrasah dan guru saling bersinergi untuk membina,

mendidik, serta meningkatkan kesadaran siswa, serta dapat mengatasi masalah

siswa.

3. Diharapkan pihak Madrasah saling bekerja sama dengan orang tua siswa

untuk bersama-sama membina dan mendidik anak didiknya, serta memberikan

motivasi kepada siswa untuk meningkatkan minat belajar.

4. Diharapakan kepala Madrasah dapat memberikan solusi atas banyaknya guru

yang mismatch ( ketidaksesuaian antara kompetensi guru dengan bidang yang

diajarkannya.

5. Bagi peneliti lain, penelitian ini berguna sebagai informasi awal dalam

melaksanakan penelitian lanjutan yang relevan dengan penelitian ini.

C. Faktor pendukung dan penghambat

1. Faktor pendukung

Dalam menjalankan sebuah tugas dan tanggung jawab tanpa adanya daya

dukung maka tujuan pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu,

harus ada penunjang untuk mendukung ketercapaian visi dan misi Madrasah.

Adapaun faktor-faktor pendukung kepala madrasah dalam menjalankan

perannya adalah sebagai berikut :
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a) Guru.

b) Siswa.

c) Fasilitas.

d) Tujuan.

e) Kurikulum.

Dari lima faktor pendukung ini dapat difahami bahwa guru, siswa, fasilitas,

tujuan, dan kurikulum menjadi faktor yang sangat berpengaruh dan saling terkait satu

sama lain. Tujuan pendidikan tidak akan tercapai ketika salah satu unsur ini tidak

terpenuhi.

2. Faktor penghambat.

a. Faktor eksternal.

1) Timbulnya sikap orang tua yang kurang menyadari pentingnya lembaga

madrasah, sehingga mereka kurang berminat untuk menyekolahkan

anak mereka di madrasah.

2) Kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya menuntut ilmu di

Madrasah, akibatnya sebagian dari mereka menganggap bahwa sekolah

di madrasah aliyah al-khairat itu hanya alternatif terakhir.

3) Serbuan dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari luar

negeri mulai mengikis nilai-nilai dan norma hukum dan agama.
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b. Faktor internal.

1) Guru kurang kompeten untuk menjadi tenaga profesional pendidikan

atau jabatan yang disandanganya.

2) Manejemen penempatan kurang tepat dalam mengalihtugaskan guru

yang sesuai dengan disiplin keilmuannya.

3) Pendekatan metodologi guru masih terpaku pada metodologi

tradisional, sehingga kurang mampu menarik minat siswa untuk

semangat belajar.

4) Kurangnya rasa solidaritas antara sesama guru, mapaun guru dengan

kepala Madrasah.

Dari penjelasan di atas, maka dapat difahami apa yang menjadi faktor

pendukung dan penghambat di Madrasah Aliyah Al-Khairat Mekar Jaya. Dengan

banyaknya faktor pendukung dan penghambat penulis memberikan kesimpulan

bahwa kepala Madrasah harus cakap, kreatif, dan inovatif guna menjalankan

perannya sebagai kepala Madrasah.


