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BAB V 

PENUTUP 

    

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa: Pendidikan peserta didik merupakan suatu proses 

pembinaan peserta didik yang ditujukan kepada siswa siswi MTs 

Negeri 02 semarang secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik 

dan non fisik yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan karakter dalam pengembangan budaya Islam di 

madrasah diantaranya yaitu untuk membantu pertumbuhan 

jasmani, rohani, motorik, akal pikiran emosional dan sosial yang 

tepat dan benar agar peserta didik memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. Manajemen kurikulum adalah 

kegiatan belajar mengajar yang direncanakan, diusahakan dan 

dibina terus menerus secara efektif dan efisien demi tercapainya 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam manajemen 

kegiatannya dititikberatkan pada pendidikan karakter, situasi 

belajar mengajar di madrasah agar dapat terlaksana dengan lancar. 

Dalam pengembangan tujuan pendidikan dibutuhkan suatu 

pembiasaan budaya Islam, hal ini secara tidak langsung dianggap 

sebagai tolok ukur dalam usaha pencapaian tujuan, sebab jika 

manajemennya baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, 

maka tujuan pendidikan akan tercapai dengan maksimal. Tujuan 

pendidikan MTs Negeri 02 adalah membantu anak didik 
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mengembangkan kompetensi baik psikis dan fisik yang meliputi 

moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif bahasa, 

fisik atau motorik, kemandirian dan seni untuk siap memasuki 

pendidikan ke jenjang selanjutnya. Kegiatan manajemen kurikulum 

di MTs Negeri 02 semarang tidak terlepas dari delapan fungsi 

manajemen, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pelaksanaan (actuating), pengendalian (controlling) 

dan evaluasi (evaluating). Dan semua fungsi manajemen ini 

diimplementasikan dalam manajemen kurikulum yang ada di MTs 

Negeri 02 agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. 

Keunggulan MTs Negeri 02 semarang dapat diwujudkan melalui 

keberhasilan yang sudah nampak di masyarakat, prestasi dan juara-

juara yang didapat dalam perlombaan tingkat jawa tengah, tingkat 

kota, maupun karesidenan Semarang. Adanya kurikulum yang 

menanamkan nilai-nilai Islam untuk pendidikan sudah 

mendapatkan akreditasi A. Upaya dalam meningkatkan mutu 

pendidikannya yaitu dengan adanya peningkatan mutu guru MTs 

Negeri 02 semarang, merevisi visi misi setiap tahun, melatih 

peserta didik dalam hal kompetensi dan menjalin kerjasama dengan 

berbagai instansi. Dan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

peserta didik sangat diperlukan pemahaman yang mendasar 

mengenai diri siswa, terutama yang terjadi dalam proses 

pembelajarannya. Hal itu dimaksudkan agar kita mengetahui ada 

atau tidaknya kesulitan yang dialami oleh anak dalam proses 

belajarnya. 
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B. Saran 

Agar pelaksanaan manajemen kurikulum di MTs Negeri 02 

dapat terarah dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan maka 

ada beberapa saran yang dapat penulis sumbangkan, antara lain: 

1. Bagi madrasah MTs Negeri 02 semarang, hendaknya dalam 

fungsi manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian ada 

pembagian job yang terperinci dari Kepala Sekolah, Waka 

Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Keuangan dan guru kelas 

agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugas. 

2. Bagi madrasah MTs Negeri 02 semarang hendaknya 

menambah tenaga pengajar untuk mengantisipasi guru yang 

tidak masuk mengajar agar tidak terjadi guru yang merangkap 

dalam kegiatan belajar mengajar dan pelaksanaan manajemen 

kurikulum dapat berjalan dengan lancar 

3. Bagi Kepala Sekolah dan Guru madrasah MTs Negeri 02 

semarang lebih sering mengikuti seminar atau pelatihan-

pelatihan yang terkait dengan manajemen kurikulum untuk 

meningkatkan potensi guru dan apa yang menjadi tujuan 

pendidikan di MTs Negeri 02 semarang dapat tercapai. 

 

C. Penutup 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis 

mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah, karena 

dengan ridho dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 
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jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi 

perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Untuk hal itu penulis 

sampaikan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan 

dapat memberikan kebaikan pada semua pihak, baik bagi penulis 

pribadi maupun bagi para pembaca. Amin ya robbal alamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


