
 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

 

5.1  Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan analisis paparan data dan temuan penelitian dapat disimpulkan hasil 

penelitian sebagai berikut :  

5.1.1  Pengembangan  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di MTsN Kotaagung 

adalah melalui prosedur dan sistem PPDB yang  berbeda dengan sekolah umum 

yang ada di Kecamatan Kotaagung. Madrasah menjaring siswa baru tidak hanya 

melalui kelas regular tetapi juga melalui kelas unggulan. Pendaftaran dan tes 

calon peserta didik baru untuk kelas unggulan dilaksanakan bulan Maret dengan 

melampirkan bukti peringkat  dan  sertifikat penghargaan. Sementara  

pendaftaran dan tes calon peserta didik baru untuk kelas regular dilaksanakan 

pada bulan Juni. Pengumuman kelulusan calon peserta didik baru  diumumkan 

setiap hari sampai  memenuhi daya tampung madrasah.  

 

Madrasah Negeri Kotaagung mengembangkan sistem PPDB melalui  proses 

rekrutmen dan seleksi untuk menjaring siswa kelas reguler dan kelas unggulan. 

Madrasah melakukan rekrutmen untuk siswa kelas unggulan melalui LCT antar 

SD/MI,  dan sosialisasi ke sekolah-sekolah dasar yang disampaikan oleh siswa 

kelas VIII atau IX dengan menggunakan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris 
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dengan di dampingi oleh  guru pendamping.  Seleksi pertama yang dilaksanakan 

madrasah adalah tes membaca al-Qur’an. bagi siswa yang tidak dapat mengaji, 

otomatis gagal untuk mengikuti tes seleksi tertulis. Sementara seleksi untuk 

siswa unggulan adalah melalui tes potensi akademik, bakat siswa, dan 

wawancara bahasa Inggris. Hasil dari pengembangan PPDB ini adalah MTsN 

Kotaagung mendapatkan input yang baik untuk meningkatkan mutu madrasah. 

Hal ini juga ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat 

tentang keberadaan kelas unggulan di MTsN Kotaagung atas prestasi yang 

dicapai siswa siswi kelas tersebut.   

 

5.1.2 Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

dilaksanakan MTsN Kotaagung adalah dengan mengembangkan kurikulum 

muatan lokal (mulok) , kecakapan hidup (lifeskill) dan pengembangan diri.  

MTsN Kotaagung mengembangkan muatan kurikulum kelas unggulan dengan 

penambahan jam pada mata pelajaran Bahasa Arab, Bahasa Inggris,  

Matematika, IPA dan Tahsin Tahfiz.  

 

Mata pelajaran mulok keagamaan yang dikembangkan adalah Tahsin dan 

Tahfiz. Madrasah mengembangkan Tahsin dan Tahfiz dengan memofikasi mata 

pelajaran al-Qur’an Hadits dengan metode membaca al-Qur’an di pondok 

pesantren. Langkah pertama yang dilakukan madrasah bersama guru Tahsin dan 

Tahfiz adalah mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan siswa madrasah untuk 

membaca dan  menghapal al-Qur’an dengan makhroj yang  benar  dengan irama 

murottal.  Kemudian mengembangkan Standar Kompetensi (SK),  Kompetensi 
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Dasar (KD), silabus dan RPP. Metode pembelajaran dengan murojaah jama’i 

(menghapal bersama-sama), setoran hapalan, penugasan dan ceramah. Hasil 

dari mulok ini, siswa madrasah dapat menghapal juz ke 29 dan juz ke 30 dengan 

irama murottal.   

 

Pengembangan kecakapan hidup (lifeskill)  yang dikembangkan MTsN 

Kotaagung adalah kecakapan berbahasa asing yaitu Bahasa Arab dan Bahasa 

Inggris. Tujuan dari kecakapan hidup ini  adalah agar siswa madrasah terutama 

siswa kelas unggulan mampu berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Arab 

dan Bahasa Inggris secara  lancar, tidak hanya  dalam kehidupan sehari-hari 

tetapi juga dengan masyarakat. Sistem pembelajaran lifeskill diberikan ke siswa 

seperti pembelajaran di lembaga kursus. Guru mata pelajaran Bahasa Inggris 

mengembangkan kemampuan berbahasa siswa melalui 4 kompetensi yaitu 

speaking, listening, writing and reading. Sementara untuk Bahasa Arab 

kompetensi yang diajarkan adalah Qiroah, samiyah syafawiyah, tarjamah dan 

intiqoiyah. Hasil dari pendidikan kecakapan hidup ini dapat dilihat dari prestasi 

siswa kelas unggulan yang mendapat juara di bidang speech contest, retelling 

story, debating, pidato Bahasa Arab dan ceramah. 

 

Muatan lokal Tahsin dan tahfiz  dan muatan life skill baru dikembangkan di 

siswa kelas unggulan dan belum sepenuhnya dikembangkan oleh madrasah 

karena terbatasnya sumber daya yang ada di madrasah. Sementara kecakapan 

hidup yang berkaitan dengan pengembangan produk lokal , seperti pengolahan 

ikan menjadi ikan asin, ikan asap, ikan kaleng, ataupun buah duren, rambutan, 



 

163 

 

manggis  yang diproduksi menjadi keripik duren atau dalam bentuk lain yang 

bisa dijual di supermarket  atau mall ,belum dapat digali dan dikembangkan, 

karena tidak tersedianya sumber daya madrasah, walaupun potensi MTsN 

Kotaagung yang terletak di pinggiran pantai Teluk Semaka memiliki peluang 

untuk pengembangan kecakapan hidup tersebut.  

 

           MTsN Kotaagung mengembangkan kegiatan pengembangan diri dengan 

program ekstrakurikuler yang di dalamnya terkandung nilai-nilai karakter atau 

nilai-nilai moral seperti nilai religius, disiplin, bertangggung jawab, jujur 

maupun nilai kerjasama yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari siswa baik di 

lingkungan madrasah maupun di luar madrasah. Kegiatan pengembangan diri ini 

belum diikuti seluruh siswa madrasah karena padatnya muatan kurikulum 

madrasah, jumlah siswa madrasah yang banyak, dan kurangnya tenaga pembina 

untuk kegiatan tersebut.  

 

5.1.3 Pengembangan  Sumber   Daya   Manusia (SDM)   terutama     guru    dan  staf  di 

MTsN Kotaagung sudah berjalan dan terlaksana dengan baik guna pembentukan 

keterampilan profesional dan perbaikan layanan sekolah.  Pengembangan guru 

dan staf di madrasah adalah melalui pendidikan,  pelatihan dan pengembangan 

karir.  Pendidikan dilakukan dengan studi lanjutan di lembaga formal maupun 

informal yang ada di Bandar Lampung. Kepala madrasah memberikan dukungan 

dan motivasi bagi guru dan staf untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang 

yang lebih tinggi sebagai bentuk dukungan kepala madrasah terhadap guru dan 

staf untuk meningkatkan profesional mereka yang akan berpengaruh pada mutu 
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pendidikan dan pelayanan  di madrasah.  Hasil pengembangan guru melalui 

pendidikan menunjukkan adanya peningkatan jumlah guru yang melanjutkan 

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.  Data MTsN Kotaagung 

menunjukkan jumlah guru yang bergelar master 11 orang,  dan 44 orang guru 

lulusan SI. Sementara pengembangan staf melalui pendidikan belum 

menunjukkan peningkatan karena 13 orang staf adalah pegawai honorer dan 

terkendala dengan masalah biaya.  

 

Pengembangan guru dan staf MTsN Kotaagung juga melalui pelatihan. Kepala 

madrasah menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama dan Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus untuk memberikan pelatihan 

dan workshop  dalam upaya meningkatkan kompetensi guru, baik pedagogik 

maupun profesional, ataupun pengembangan berbasis   sekolah melalui kegiatan 

MGMP. Di samping itu, kepala madrasah juga mengembangkan pelatihan 

melalui tutor teman sejawat. Guru  yang dianggap cakap oleh kepala madrasah 

ditunjuk untuk menjadi tutor bagi temannya.  Sementara untuk pegawai tata 

usaha atau staf, kepala madrasah mengembangkan kemampuan para staf di 

bidang administrasi dan teknologi informasi dengan mengikut sertakan mereka 

dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kamenag, lembaga kursus 

maupun tutor teman sejawat.    Hasil pengembangan guru dan staf melalui 

pelatihan ditunjukkan dengan meningkatnya kinerja mereka.  Adanya perubahan 

tingkah laku guru dalam menyelenggarakan pembelajaran, dan terampilnya staf 

dalam pengadministrasian dengan  menggunakan IT. Hal ini akan meningkatkan 

pelayanan mereka kepada guru, siswa maupun masyarakat 
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Di samping itu, pengembangan guru dan staf juga dilakukan kepala madrasah 

melalui pengembangan karir pribadi  guru maupun karir yang diarahkan oleh 

madrasah. Pengembangan karir pribadi guru dapat di lihat dari semangatnya para 

guru melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi meskipun dengan 

biaya sendiri.  Sementara pengembangan karir yang diarahkan oleh madrasah 

melalui  promosi,  dengan memberi jabatan yang lebih tinggi atau mengusulkan 

guru untuk menjadi kepala madrasah maupun pengawas ke Kanwil Kementerian 

Agama Provinsi Lampung. Disamping promosi, mutasi juga merupakan bentuk 

pengembangan karir.  MTsN Kotaagung melaksanakan mutasi sesuai PP Nomor 

9 Tahun 2003. Salah satu bentuk tantangan yang harus dipertimbangkan kepala 

madrasah adalah pemberian kompensasi bagi guru dan staf yang menunjukkan 

penilaian kerja amat baik, cakap dan berprestasi.  

 

5.1.4  Madrasah Tsanawiyah  Negeri Kotaagung mengembangkan sarana prasarana 

pendidikan madrasah  melalui pengembangan teknologi agar madrasah selalu up 

to date dengan perkembangan zaman. Keberadaan komputer dan laptop  

memudahkan madrasah melakukan aktivitas  pengadministrasiaan baik di bidang 

kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, humas, keuangan, dan sarana prasarana. 

Presensi kehadiran guru dan staf menggunakan fingerprint, dan bel pergantian 

waktu belajar juga sudah terkomputerisasai. 

   

Madrasah Tsanawiyah  Negeri Kotaagung memasang jaringan LAN (Local Area 

Networking) dan WIFI (Wireless Fidelity) untuk mengakses internet. Guru mulai 

menggunakan  internet sebagai media pembelajaran. Siswapun dibiasakan untuk 
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mengenal e-learning dan mencari bahan-bahan pembelajaran melalui internet.  

Dalam menyajikan materi, Guru  mulai menggunakan LCD dan membuat slide 

pembelajaran dengan menggunakan microscope office power point.  Hasil dari 

pengembangan teknologi ini menuntut guru untuk menguasai teknologi dan 

memilik laptop. Data madrasah menunjukkan bahwa 80 % guru madrasah 

memiliki laptop dan menguasai Teknologi Informasi (TI).  Staf menggunakan 

internet untuk menerima dan mengirim    data melalui  email  ke Kamenag 

maupun ke Kemendikbud. 

 

  Madrasah Tsanawiyah  Negeri Kotaagung melengkapi sarana prasarana untuk 

kelas unggulan agar siswa merasa nyaman di dalam kelas. Madrasah 

bekerjasama dengan komite mengajak orang tua siswa unggulan untuk 

berpartisipasi melengkapi fasilitas kelas tersebut.  Di samping itu, madrasah juga 

selalu berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang ada di 

madrasah baik sarana fisik maupun non fisik dalam meningkatkan efisiensi 

proses pembelajaran.  Hal ini dibuktikan dengan predikat Akreditasi A untuk 2 

periode yaitu tahun 2008 dan Tahun 2013. Prestasi ini  membuktikan bahwa 

peningkatan mutu madrasah berjalan dengan baik melalui fasilitas sarana 

prasarana yang lengkap.  

 

5.1.4 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di MTsN 

Kotaagung dikembangkan melalui penggalian sumber dana yang melibatkan 

orang tua peserta didik dalam bentuk iuran komite, dan dana sukarela atau infak. 
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Komite MTsN Kotaagung  belum sepenuhnya  melibatkan swasta sebagai salah 

satu sumber dana pendidikan di madrasah. 

 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kotaagung mengelola keuangan madrasah, 

yang dimulai  dari penyusunan RKAKL (Rencana Kerja Anggaran 

Kementerian/Lembaga), pelaksanaan dan pelaporan keuangan  sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190 tahun 2012  Tentang Tata Cara 

Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Sistem pembayaran 

menggunakan SPP dan SPM dan  sistem pelaporan menggunakan aplikasi Silabi 

dan Empa secara on line. 

 

5.1.6  Pengembangan Hubungan Masyarakat (Humas) dan madrasah di MTsN 

Kotaagung melalui hubungan edukatif dan hubungan instansi. Sementara 

hubungan kultural belum dikembangkan. Kegiatan ekternal dikembangkan 

melalui rapat, kunjungan ke rumah tokoh masyarakat, siswa, dan pertemuan 

kelompok pengajian orang tua siswa. 

 

Peran komite sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan 

mediator berjalan baik. Komite menjalin komunikasi efektif dengan masyarakat 

dan orang tua siswa melalui partisipasi orang tua untuk terlibat dalam 

pendidikan; masyarakat dan orang tua sebagai sumber informasi. MTsN 

Kotaagung menjalin silaturahmi dengan para alumni madrasah yang sudah 

berhasil sebagai salah satu daya dukung untuk meningkatkan mutu madrasah. 
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5.1.7    Pengembangan  budaya   di   MTsN    Kotaagung    ditanamkan   melalui   nilai - 

nilai positif, norma-norma, dan tradisi yang mengikat seluruh warga madrasah 

yang memiliki kekuatan untuk terus menerus mempengaruhi perilaku seluruh 

warga madrasah melalui ketauladanan, pembiasaan, motivasi  maupun 

pendekatan persuasif. Budaya religius di madrasah dapat dimanifestasikan 

dalam bentuk berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, mengaji 10 menit di awal 

pelajaran, sholat  dhuha,  dan sholat zuhur berjamaah. Nilai disiplin dengan 

membiasakan hadir tepat waktu, dan membiasakan mematuhi aturan. Nilai 

prestise  ditunjukkan dengan rasa bangga sebagai warga MTsN Kotaagung yang 

memiliki banyak prestasi.  Nilai keefektifan dikembangkan melalui tim kerja 

yang solid. 

 

Madrasah mengembangkan norma norma atau aturan-aturan yang harus di 

patuhi oleh seluruh warga madrasah baik yang tertulis maupun tidak tertulis 

meliputi norma agama, susila, norma kesantunan dan norma hukum. Norma 

agama dikembangkan melalui pelaksanakan ibadah sholat berjamaah, norma 

kesantunan terlihat dalam aktivitas keseharian guru dan siswa; ketika bertemu 

mengucapkan salam. Norma susila dikembangkan dengan sikap jujur, dan adab 

bergaul antara siswa putra dan putri.  Norma hukum dikembangkan melalui tata 

tertib siswa, kode etik guru dan Peraturan Pemerintah RI  No 53 tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

 

Madrasah mengembangkan tradisi atau kebiasaan yang menjiwai prilaku warga 

madrasah melalui pengembangan nilai nasionalistik, sosial dan kekeluargaan.  
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Nilai nasionalistik dikembangkan dengan mencintai Daerah Lampung melalui 

tari Daerah Lampung, Bahasa Daerah Lampung dan berbusana adat Lampung 

ketika acara pelepasan siswa kelas IX. Nilai sosial dikembangkan melalui 

kegiatan sosial siswa ke masyarakat sebagai bentuk wujud perduli siswa 

madrasah, sementara nilai kekeluargaan dikembangkan melalui libur bersama 

antara madrasah dengan keluarga guru dan staf madrasah di akhir semester atau 

di akhir tahun, juga ketika warga madrasah mendapat kesulitan. 

  

 

5.2  Saran 

 

 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut. 

 

5.3.1 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus 

 

         Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus hendaknya dapat menjadikan 

tesis ini sebagai kajian dan bahan masukan dalam merumuskan kebijakan 

menyangkut pengembangan madrasah di sekolah negeri maupun swasta untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. 

 

5.3.2  Kepala Madrasah 

 

         Kepala madrasah hendaknya dapat lebih merumuskan, menggali, dan 

mengembangkan seluruh potensi sumber daya pendidikan yang ada di madrasah 

untuk meningkatkan mutu dan pengembangan madrasah dalam mencapai visi 

menjadi madrasah unggulan di Kabupaten Tanggamus. 
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5.3.3  Guru 

 

         Guru hendaknya aktif mendukung seluruh program kerja kepala madrasah dalam 

mengembangkan madrasah dan  selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan 

profesionalnya dalam berbagai bentuk pengembangan diri dan pelatihan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


