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BAB VI 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 

6.1.1 Rekrutmen pengawas madrasah pada Kementerian Agama Kota Bandar 

Lampung berdasar pada formasi pemetaan dari Kanwil Propinsi Lampung. 

Pelaksana kegiatan rekrutmen yaitu panitia yang berasal dari Kemenag Kota 

Bandarlampung. Panitia rekrutmen dalam kegiatannya selalu 

memperhatikan syarat-syarat, sosialisai, dan bertindak secara transparan 

serta bertanggung jawab. 

6.1.2 Organisasi Pengawas Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kota 

Bandar Lampung bernama Kelompok Kerja Pengawas Madrasah (Pokjawas), 

telah mempunyai koordinasi dan pembagian kerja yang jelas. Jumlah 

pengawas madrasah masih tergolong kurang sehingga rasio pengawas 

terhadap madrasah binaan relative kecil, artinya pengawas mempunyai 

jumlah jam kerja yang berlebih,  

6.1.3 Kompetensi Pengawas Madrasah terdiri dari  kompetensi kepribadian  

kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, 

kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian, pengembangan, dan 

kompetensi sosial. Dari ke enam kompetensi tersebut kompetensi pengawas 
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pada penelitian dan pengembangan sangat mempengaruhi kemampuan  guru 

dalam membuat karya tulis khususnya PTK. 

6.1.4 Kinerja Pengawas Madrasah pada Kementerian Agama Kota 

Bandarlampung yaitu menggunakan  metode  individu dan kelompok, 

tekniknya yaitu supervisi dan kunjungan kelas. Pengalaman kerja, dan 

bentuk pengawasan yang dilakukan pada madrasah oleh pengawas sangat 

membantu kinerja kepala dan guru madrasah. Dalam menjalankan tugas 

kepengawasan para pengawas bertindak sebagai mitra, sehingga tercipta 

situasi yang kondusif. 

6.15 Sumber Daya Pengawas Madrasah pada Kota Bandarlampung dari segi 

kwantitas perlu ditingkatkan karena rasio dengan madrasah sebagai binaan 

masih belum optimal, dari segi kwalitas perlu  mendapat pelatihan-pelatihan 

yang berguna untuk meningkatkan tupoksinya 

 

6.2 Implikasi 

 

6.2.1  Kementerian Kota Bandarlampung seharusnya menambah jumlah pengawas 

melalui rekrutmen yang lebih baik, karena jumlah pengawas masih kurang. 

Rekrutmen mempunyai konsekuensi meningkatkan kinerja pengawas yang 

meliputi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, akademik, evaluasi 

pendidikan, penelitian dan pengembangan dan sosial.kompetensi yang 

baik yang dimiliki oleh pengawas madrasah mempunyai imbas 

memperbaiki kualitas pendidikan di madrasah. 
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6.2.2 Organisasi  Pengawas  Madrasah  yang  bernama  Kelompok  Kerja  

        Pengawas  (POKJAWAS), semestinya meningkatkan kinerjanya dengan 

cara membangun kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti dinas 

pendidikan kota dan propinsi. Kerja sama tersebut antara lain dalam bidang 

penelitian dan pengembangan pendidikan, pelatihan-pelatihan terhadap guru 

dan kepala madrasah yang berguna meningkatkan kompetensinya. 

 

6.2.3  Pengawas madrasah seyogyanya meningkatkan kompetensinya dengan cara 

antara lain meningkatkan jenjang pendidikannya, studi banding ke daerah 

lain, mengikuti pelatihan-pelatihan bidang pendidikan misalnya, pelatihan 

kurikulum, metode dan evaluasi pembelajaran, pelatihan penelitian dan 

pengembangan dan lain sebagainya.  

 

6.2.4  Kinerja Pengawas Madrasah seharusnya diperbaiki dengan cara mengikuti 

dan mengembangkan organisasi kepengawasan, menyusun rencana kerja 

yang lebih baik, menjalin kerja sama dengan organisasi lain (dalam 

pendidikan) dan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah misalnya seminar dan 

workshop dalam pendidikan 

6.2.5 Sumber Daya Manusia Pengawas Madrasah seyogyanya memperbaiki 

kwalitas dan kwantitasnya dengan cara menambah jumlah pengawas dan 

mengikuti pelatihan-pelatihan dalam bidang kepengawasan khusunya dan 

pendidikan pada umumnya 
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6.4 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat disarankan beberapa hal sebagai 

berikut. 

 

6.3.1 Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung 

 

Kementerian Agama Kota perlu memberikan masukan kepada Kanwil Propinsi 

Lampung agar Kemenag Kota Bandarlampung diberi hak penuh dalam rekrutmen 

pengawas madrasah. Model pengangkatan pengawas madrasah dengan cara 

bottom up, yaitu sebelum pengangkatan dilakukan, Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Lampung perlu melakukan kajian secara intensif dan akademik 

tentang kebutuhan yang nyata diperlukan di Kantor Kementerian Agama Kota 

Bandar Lampung.  

 

Sumber Daya Pengawas Madrasah pada Kota Bandarlampung dari segi kwantitas 

perlu ditingkatkan karena rasio dengan madrasah sebagai binaan masih belum 

optimal, dari segi kwalitas perlu  mendapat pelatihan-pelatihan yang berguna 

untuk meningkatkan tupoksinya 

 

6.3.2 Pengawas Madrasah  

 

Pengawas madrasah hendaknya lebih mengenal, mengetahui, memahami dan 

mengerti apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi pengawas madrasah, selain itu 

pengawas madrasah diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pada penelitian 

dan pengembangan sehingga kinerjanya akan lebih baik. 
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6.3.3 Kepala Madrasah dan Guru 

 

Para kepala madrasah dan para guru hendaknya lebih berkooperatif dengan para 

pengawas madrasah. Selain hal itu kepala madrasah dan para guru hendaknya 

jangan terlalu mengharapkan masukan dari madrasah, artinya harus selalu belajar 

sendiri, misalnya harus belajar sendiri dalam hal penelitian dan pengembangan. 

 


