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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan paparan data temuan dan hasil penelitian tentang Manajemen 

peningkatan mutu MAN 4 Banjar dan SMA Darul Hijrah Puteri di Martapura 

Kabupaten Banjar ditinjau dari delapan Standar Nasional Pendidikan, maka penulis 

menarik beberapa kesimpulan terkait penelitian ini ; 

1. Peningkatan mutu MAN 4 Banjar dan SMA Darul Hijrah Puteri di Martapura 

Kabupaten Banjar yaitu ; 

a. Peningkatan mutu di MAN 4 Banjar meliputi standar isi yaitu mata pelajaran 

Keagamaan; standar proses yaitu peningkatan pengawasan pembuatan 

perangkat pembelajaran dan proses pembelajaran; standar kompetensi lulusan 

yaitu adanya peningkatan kriteria kompetensi lulusan; standar pendidik dan 

tenaga kependidikan yaitu peningkatan pengelolaan dan kinerja pendidik dan 

tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana yaitu pembangunan 

gedung baru; standar pengelolaan yaitu penambahan jurusan keagamaan dan 

peningkatan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan; standar 

pembiayaan yaitu penertiban administrasi keuangan; dan pada standar 

penilaian yaitu peningkatan pengelolaan standar penilaian. 

b. Peningkatan mutu di SMA Darul Hijrah Puteri meliputi standar isi yaitu 

penggunaan K-13 yang sebelumnya menggunakan KTSP; standar proses yaitu 
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peningkatan pengawasan proses pembelajaran; standar kompetensi lulusan 

yaitu adanya peningkatan kriteria kompetensi lulusan; standar pendidik dan 

tenaga kependidikan yaitu adanya peningkatan kinerja serta standar 

kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan 

prasarana yaitu adanya pembangunan gedung kelas baru; standar pengelolaan 

yaitu penambahan kegiatan ekstrakurikuler dan peningkatan penilaian kinerja 

pendidik dan tenaga kependidikan; standar pembiayaan yaitu penertiban 

administrasi keuangan; dan pada standar penilaian yaitu peningkatan 

pengelolaan standar penilaian. 

2. Manajemen peningkatan mutu MAN 4 Banjar dan SMA Darul Hijrah Puteri di 

Martapura Kabupaten Banjar ialah kedua sekolah/madrasah melakukan analisis 

kebutuhan Madrasah yang mencakup delapan standar nasional Pendidikan, 

kemudian kedua sekolah melaksanakan perencanaan kegiatan-kegiatan yang 

dimuat dalam program kerja jangka panjang dan jangka pendek dan 

direalisasikan dengan mengoptimalkan seluruh potensi tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan dalam pengawasan kepala sekolah/madrasah untuk 

mengetahui sejauh mana ketercapaian program yang telah ditetapkan serta 

dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sekolah, adapun 

di MAN 4 Banjar pada saat ini lebih menekankan pada standar pengelolaan 

madrasah sedangkan di SMA Darul Hijrah Puteri lebih menekankan kepada 

peningkatan mutu standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar sarana 

dan prasarana. 
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3. Problematika peningkatan mutu dan upaya mengatasi problematika peningkatan 

mutu MAN 4 Banjar dan SMA Darul Hijrah Puteri di Martapura, yaitu ; 

a. Problematika peningkatan mutu di MAN 4 Banjar dan upaya dalam 

mengatasinya; pertama, tidak adanya dana dalam pengelolaan yang 

diupayakan dengan analisis terperinci keperluan Madrasah dan meminimalisir 

anggaran madrasah yang tidak mendesak; kedua, permintaan dana yang tidak 

ada dalam anggaran diupayakan dengan adanya pelaksaan musyawarah 

melalui rapat kepala madrasah; ketiga, perbedaan teknis penilaian dan 

kesulitan dalam penentuan KKM diupayakan dengan rapat bersama tenaga 

pendidik yang dipimpin kepala madrasah untuk menyepakati KKM. 

b. Problematika dan upaya mengatasi problematika dalam pelaksanaan 

manajemen peningkatan mutu di SMA Darul Hijrah Puteri; pertama, ada 

beberapa pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi 

diupayakan dengan pemberian kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan; 

kedua, banyak peminat ekstrakurikuler non akademik diupayakan dengan 

pengadaan kegiatan non akademik; ketiga, bendahara sekolah yang bukan guru 

ahli diupayakan dengan adanya pelatihan; keempat, problematika penentuan 

KKM diupayakan dengan musyawarah guru bersama kepala sekolah untuk 

menyepakati KKM. 

B. Saran 

1. Peningkatan mutu di MAN 4 Banjar dan SMA Darul Hijrah Puteri agar terus 

ditingkatkan agar terwujud madrasah/sekolah yang bermutu. 
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2. Dalam manajemen peningkatan mutu di MAN 4 Banjar dan SMA Darul Hijrah 

Puteri agar terus menjaga kerjasama dan dilakukan bimbingan dan arahan 

dalam pengelolaan pendidikan. 

3. Dalam menghadapi kendala dalam peningkatan mutu agar terus diupayakan 

pemecahan-pemecahan problematika yang strategik agar tercapai predikat 

sekolah/madrasah yang bermutu.  


