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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, PENUTUP 

 

A. Kesimpulan   

Setelah penulis mengkaji, menelaah dan mengadakan analisis tentang 

pengembangan kualitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan melalui 

pendidikan dan pelatihan di MA Darun Najah Ngemplak Pati, maka penulis 

dapat menyimpulkan gambaran singkat dari penelitian skripsi ini sebagai 

berikut: 

1. Kondisi kualitas atau mutu pendidik MA Darun Najah Ngemplak Pati  

dapat dikatakan cukup berkompeten, hal ini dilihat dari empat standar 

kompetensi  yang harus dimiliki pendidik yaitu: kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial 

sebagian pendidiknya bisa dikatakan cukup berkompeten 

Adapun tenaga kependidikan yaitu kepala sekolah, tenaga 

administrasi, dan  tenaga perpustakaan. Kondisi kualitas atau mutu tenaga 

kependidikan di MA Darun Najah Ngemplak Pati bisa dikatakan cukup 

berkompeten hal ini dilihat dari beberapa kompetensi yang dimiliki tenaga 

kependidikan.  

a. Kepala sekolah MA Darun Najah Ngemplak Pati bisa dikatakan cukup 

berkompeten, karena bisa dilihat dari kompetensi yang harus dimiliki 

kepala sekolah yaitu : kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, 

kompetensi supervisi dan kompetensi sosial.  

b. Tenaga administrasi MA Darun Najah Ngemplak Pati dapat dikatakan 

berkompeten karena dilihat dari kompetensi yang harus dimiliki 

Tenaga administrasi yaitu : kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi teknis.  

c. Tenaga perpustakaan MA Darun Najah Ngemplak Pati dapat dikatakan 

cukup berkompeten karena dilihat dari kompetensi yang harus dimiliki 

tenaga administrasi yaitu : kompetensi manajerial, kompetensi 
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pengelolaan informasi, kompetensi pendidikan, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi pengembangan profesi 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan 

MA Darun Najah Pati sudah cukup berkompenten berdasarkan standar 

yang mereka kuasai. 

2. Strategi pengembangan kualitas pendidik melalui pendidikan dan pelatihan 

yang dilakukan MA Darun Najah Ngemplak Pati dengan cara antara lain: 

 a. Mengikutsertakan mereka dalam pendidikan dan pelatihan, 

workshop, penataran, lokakarya, seminar dan sejenisnya yang 

mengarah kepada penguasaan materi, penguasaan alat pembelajaran 

mutakhir, penguasaan metodologi dan strategi pembelajaran, 

management pengelolaan sekolah dan sebagainya. 

 b. Kajian dan pembinaan setiap pekan, koordinasi rutin mingguan, 

pemerataan tugas kepanitiaan dan lain-lain.  

B. Saran-saran  

1. Bagi Yayasan Ronggo Kesumo Perguruan Islam Darun Najah supaya ikut 

memperhatikan dalam pengembangan kualitas pendidik dan tenaga 

kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan, supaya visi, misi serta 

tujuan lembaga dapat terwujud dengan baik. 

2. Kepala sekolah adalah manajer dalam organisasi di sekolah. Sebaiknya 

mempunyai pandangan yang luas dan berfikir jauh kedepan. Kepala 

sekolah adalah pengelola sekolah yang menjaga keharmonisan dan 

memajukan serta mengembangkan kualitas pendidik dan tenaga 

kependidikannya. Meskipun hanya diikutsertakan dari Depag 

pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan harus 

direncanakan dan dilaksanakan dengan baik oleh lembaga itu sendiri. Hal 

ini harus dilakukan terus menerus karena untuk menambah pengalaman, 

wawasan dan ilmu baru, sehingga tercapailah tujuan yang diinginkan 

lembaga tersebut. 

3. Bagi pendidik dan tenaga kependidikan harus selalu mengikuti setiap ada 

undangan Diklat yang dilaksanakan dari Depag maupun lembaga itu 
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sendiri karena untuk menambah, memperdalam dan memperbaharui materi 

yang sudah pernah dilaksanakan. 

4. Bagi pemerintah program pengembangan kualitas melalui pendidikan dan 

pelatihan harus selalu digulirkan supaya pendidik dan tenaga kependidikan 

lebih bermutu dan berkompeten.  

C. Penutup  

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan harapan semoga bermanfaat 

bagi para pembaca, khususnya bagi penulis. 

Dalam pembahasan-pembahasan skripsi ini sudah tentu masih terdapat 

kesalahan dan ketidaksempurnaan, karena kekurangan selalu ada dalam diri 

setiap manusia dan hanya Allah SWT lah Dzat Yang Maha Sempurna. Namun 

penulis yakin bahwa dalam skripsi ini juga terdapat beberapa hal yang positif, 

dan semoga hal-hal yang positif tersebut dapat memberikan manfaat kepada 

pihak-pihak yang membutuhkan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan 

rahmah-Nya kepada penulis maupun kepada pembaca yang budiman, Amin… 


