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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah semua tahap penelitian dilakukan, mulai dari pembuatan

proposal penelitian, kemudian pengkajian teori, penyusunan instrumen

penelitian sampai dengan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

Pada akhirnya peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Perencanaan program kerja kepala MTs. Babussalam Simandolak

Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi tergolong kepada yang

belum efektif, ini terlihat dari hal-hal berikut:

a. Penentuan lokasi atau tempat rencana itu dilaksanakan baru akan

ditentukan setelah rencana itu akan direalisasikan.

b. Penentuan jadwal program kerja yang akan dilaksanakan baru akan

ditentukan ketika rencana ini mau dilaksanakan.

c. Belum diuraikannya kegiatan dan rangkaian kegiatan secara

menyeluruh.

d. Perumusan cara pelaksanaan suatu program tidak ditentukan pada saat

penyusunan program kerja serta mekanisme perumusan tersebut

belum berjalan sesuai dengan teori.

2. Perencanaan program kerja kepala MA. Babussalam Simandolak

Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi tergolong kepada belum

efektif, ini terlihat dari hal-hal berikut:
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a. Alasan yang dikemukakan oleh kepala MA. Babussalam tentang

memasukan jenis kegiatan pada program kerja. Alasannya adalah

karena begitu prosedurnya berdasarkan panduan BSNP. Seharusnya

disamping alasan ini, seorang kepala madrasah dalam memasukan

jenis kegiatan dalam program kerja juga memperhatikan kondisi dan

keadaan madrasah yang dipimpinnya.

b. Jenis kegiatan program kerja yang tidak diuraikan secara mendetail

3. Pengawasan program kerja kepala MTs. Babussalam Simandolak

Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi masih tergolong kepada

yang belum efektif, ini terlihat dari hal-hal berikut:

a. Belum pernahnya kepala madrasah menyebarkan angket kepada guru

dan TU untuk perkembangan dan kemajuan madrasah.

b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program yang tidak sesuai

dengan jadwal.

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara terus-

menerus.

4. Pengawasan program kerja kepala MA. Babussalam Simandolak

Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi masih tergolong kepada

yang belum efektif, ini terlihat dari hal-hal berikut:

a. Penentuan standar pengawasan hanya berpatokan kepada standar yang

telah ditentukan dinas terkait dan belum memperhatikan situasi dan

kondisi yang ada.
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b. Belum pernahnya kepala madrasah menyebarkan angket kepada guru

dan TU untuk perkembangan dan kemajuan madrasah.

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara terus-

menerus.

B. Implikasi

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa perencanaan dan pengawasan

yang efektif dalam pelaksanaan program kerja kepala madrasah harus

dilakukan dalam rangka memajukan dan mengembangkan MTs dan MA

Babussalam Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

Provinsi Riau.

Dengan demikian perencanaan dan pengawasan yang efektif menjadi

salah satu hal yang penting pada suatu madrasah. Hasil penelitian ini

memberikan beberapa implikasi, antara lain: (1) implikasi terhadap

perencanaan program kerja kepala madrasah yang efektif, (2) implikasi

terhadap pengawasan dalam pelaksanaan program kerja kepala madrasah

yang efektif.

1. Perencanaan program kerja kepala madrasah harus dibuat secara efektif.

Perencanaan yang efektif itu hendaknya meliputi: (a) adanya perumusan

tujuan program yang akan dilaksanakan, (b) merumuskan jenis kegiatan,

(c) menentukan lokasi dan tempat perencanaan, (d) menentukan jadwal

program yang akan dilaksanakan, (e) memuat uraian kegiatan dan

rangkaian tindakan, (f) menentukan orang yang bertanggung jawab serta
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yang mengawasinya, (g) Ada petunjuk mengenai urgensi atau tingkat

kepentingan untuk bagian bidang atau kegiatan, dan (h) Merumuskan cara

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.

2. Pengawasan program kerja kepala madrasah harus dilaksanakan secara

efektif. Pengawasan yang efektif itu hendaknya meliputi hal-hal berikut:

(a) menentukan standar pengawasan, (b) melakukan pengukuran prestasi,

(c) memonitoring dan mengevaluasi, (d) membandingkan apakah prestasi

yang dicapai sesuai dengan standarnya, dan (e) melakukan perbaikan-

perbaikan yang perlu dilakukan.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas serta

perencanaan dan pengawasan program kerja kepala MTs dan MA Babussaam

Simandolak yang dilaksanakan pada kedua madrasah tersebut, dikemukakan

beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam membuat perencanaan program kerja kepala madrasah, hendaknya

benar-benar memperhatikan kriteria dan persyaratan perencanaan yang

baik dan ideal.

2. Dalam melaksanakan pengawasan program kerja kepala madrasah,

sesuaikanlah dengan sistem pengawasan yang baik dan teori-teori yang

dikemukakan para ahli serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.


