
 

 

 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen 

dakwah Madrasah mu’allimin mu’allimat Rembangdalam meningkatkan 

kualitas akhlaq siswa adalah sebagai berikut : 

1. Madrasah Aliyah Mu’allimin Mu’allimat Rembang dalam melaksanakan 

kegiatan yang berguna untuk meningkatkan kualitas akhlaq siswa dengan 

cara menerapkan kegiatan-kegiatan yang mampu menambah disiplin ilmu 

supaya dalam melaksanakan kegiatan di madrasah dapat berjalan dengan 

baik, sehingga life skill siswa terbentuk sesuai perencanaan madrasah 

jangka  panjang maupun pendek. Kegiatan-kegiatan yang mampu 

meningkatkan akhlaq siswa terus digali supaya pola pikir mereka menjadi 

terarah dan tidak mengikuti arus yang tidak menentu. Kondisi kualitas 

akhlaq siswa di madrasah mu’allimin mu’allimat Rembang sudah baik 

karena tidak terpengaruh oleh keadaan lingkungan yang sekarang ini 

terdapat warung-warung kopi di depan madrasah, kegiatan siswa juga 

berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh guru, 



maka dari itu kondisi akhlaq sangat mempengaruhi perkembangan 

kepribadian anak didik. 

2. Madrasah Aliyah Mu’allimin Mu’allimat Rembang dalam menerapakan 

sistem manajemen  dakwahnya secara garis besar sudah cukup baik. 

Dengan disadari atau tidak fungsi-fungsi manajemen yang meliputi 

perencanaan, pengorganisaian, penggerakan, dan pengawasan sudah sesuai 

dengan konsep yang ada.Sistem manajemen dakwah Madrasah mu’allimin 

mu’allimat Rembang dalam upaya meningkatkan kualitas akhlaq siswa ini 

bertujuan supaya siswa siswi madrasah aliyah mu’allimin  mu’allimat 

Rembang mampu mempertahankan kualitas akhlaq dan mampu menjaga 

nama baik madrasah. Bukan hanya menjaga nama baik madrasah tetapi 

menjaga nama baik dunia pendidikan di kota Rembang. Sistem manajemen 

yang diterapkan sudah berjalan dengan cukup baik dari mulai perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, karena semua itu sudah 

dilakukan oleh guru dan pengurus madrasah mu’allimin mu’allimat 

Rembang 

Efektifitas manajemen dakwah Madrasah mu’allimin mu’allimat 

Rembangdalam meningkatkan kualitas akhlaq siswa secara garis besar 

sudah cukup efektif akan tetapi kurang optimal dalam merealisasikan 

kegiatan baik dalam kegiatan dakwah ataupun dalam pembinaan life skill. 

 



B. Saran-saran 

Setelah mengetahui sistem manajemen dakwah Madrasah mu’allimin 

mu’allimat Rembang dalam upaya meningkatkan kualitas akhlaq siswa di 

Madrasah mu’allimin mu’allimat Rembang, maka perkenankanlah penulis 

memberikan saran- saran sebagai berikut : 

1. Kepada pengasuh dan guru Madrasah mu’allimin mu’allimat Rembang, 

hendaknya untuk semua kegiatan baik kegiatan ektra  ataupun kegiatan 

dalam bidang pendidikan life skill lebih diintensifkan lagi, untuk lebih 

meningkatkan kualitas akhlaq siswa dan output siswa yang lebih 

berkualitas dalam rangka membekali para siswa pada nantinya hidup 

dalam masyarakat global. 

2. Kepada para pengurus Madrasah mu’allimin mu’allimat Rembang agar 

lebih fokus   pada pelaksanaan program kerja agar tidak hanya sekedar 

wacana dan yang lebih penting agar suasana belajar mengajar dalam 

madrasah bisa berlangsung dengan maksimal. 

3. Kepada para siswa Madrasah mu’allimin mu’allimat Rembang, 

hendaknya dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan tidak 

didasari dengan niat takut kepada pengasuh ataupun guru, hendaknya 

didasari dengan kesadaran dan berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan. 

Aktifitas di dalam Madrasah mu’allimin mu’allimat Rembang tidak akan 



berjalan dan berhasil dengan baik tanpa adanya kesadaran dari masing-

masing siswa. 

4. Kepada mahasiswa, seyogyanya bersemangat progresif, kritis 

transformatif dengan jiwa yang terisi oleh pengetahuan yang luas untuk 

melakukan penelitian-penelitian tentang manajemen kelembagaan Islam. 

Karena dengan semangat meneliti, selain menjalankan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, juga sebagai ajang pembelajaran penelitian. Minimal, 

pada masa yang akan datang budaya penelitian di kampus tidak terkikis 

akibat semakin berkurangnya SDM yang ahli sebagai peneliti. Sejak 

mahasiswalah masa yang tepat untuk mengobarkan semangat. 

 

C. Penutup 

Dengan demikian, tiada kata yang terucap dari mulut dan hati 

penulis kecuali syukur kepada Allah SWT.Apa yang penulis lakukan tidak 

akan berarti dan tidak akan terlaksana tanpa campur tangan Allah sebagai 

sang pencipta. Tiada sesuatu yang diharap penulis kecuali ridlo-Nya. 

Karena ridhlo inilah yang akan menghantarkan penulis meniti jalan 

kehidupan di hari ini dan yang akan datang. 

Apa yang penulis hasilkan, bukanlah semata-mata hasil 

“kemampuan” penulis yang dianggap mampu membuat serta 

menyelesaikan skripsi. Ini semua adalah anugrah Allah yang setiap orang 



pasti memilikinya, tentunya dengan corak dan bentuk yang berbeda.Dari 

semua yang telah penulis tulis, pastilah kekurangan dan kesalahan ada 

padanya.Untuk itu kritik, saran dan masukan adalah hal yang sangat 

penulis harapkan dari semua pihak.Inilah bukti bahwa penulis sebagai 

manusia, sifat lemah ada padanya. 

Sebagai akhir kata penulis, ridho, rahmat, ni’mat, hidayah serta 

magffirahlah yang penulis harap dari Allah yang maha kuasa. Dengan 

sujud menyembahmu, sang pemberi rahmat. 

 


