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BAB   VI 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

1. MIN Kereng Bangkirai Palangka Raya sudah mampu menerapkan prinsip-

prinsip manajemen berbasis madrasah dengan baik. Prinsip-prinsip 

tersebut adalah ; a) Kemandirian  atau kewenangan mengelola tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugasnya sesuai 

latar belakang/bidang keahliannya, b) Pengambilan keputusan berdasarkan 

masukan-masukan dari bawah sehingga segala kebijakan/keputusan dapat 

dilaksanakan bersama dengan penuh tanggung jawab, c) Mengakomudasi 

masukan-masukan patner kerja dan kerjasama sehingga terjalin hubungan 

partisifatif yang hamonis, d) Memilki wawasan dan komitmen yang kuat 

untuk berinovasi, e) Pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan 

dapat dilakukan walaupun secara bertahap, f) Pemberdayaan masyarakat 

sudah terjalin dengan baik, g) Peningkatan mutu secara berkesinambungan 

dengan sistem yang relevan, h) Transparansi dan tanggung jawab 

khususnya bidang keuangan yang dikelola secara bersama madrasah, 

Komite dan masyarakat dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 

pertanggungjawaban.  
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2. Prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Madrasah dapat diimplementasikan 

di MIN Kereng Bangkirai Palangka Raya karena didukung beberapa 

aspek, yaitu ; a) Kemampuan Kepala madrasah memberdayakan  sumber 

daya yang ada,  sehingga tercipta tata kerja yang terarah, bersinergi, 

efektif, efesien dan produktif, b) Akuntabilitas pendidikan yang jelas, c) 

Transpransi pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan, d) Output 

peserta didik yang mampu bersaing dengan madrasah/sekolah lainnya di 

kota Palangka Raya. 

B. Rekomendasi 

1. Kepada Kepala MIN Kereng Bangkirai Palangka Raya agar selalu 

meningkatkan hubungan komunikasi aktif dengan semua stap agar 

kekompakan kerja tetap terjaga sehingga efesiensi dan efektifitas kerja 

inovasi untuk pencapaian tujuan maksimal dapat ditingkatkan. 

Kerjasama dengan komite dan pihak-pihak terkait perlu ditingkatkan 

lagi untuk perkembangan mutu madrasah dengan memperbanyak 

koordinasi, konsolidasi sehingga mutu madrasah dapat 

dipertanggungjawabkan secara bersama.  

2. Kepada Ketua komite MIN Kereng Bangkirai Palangka Raya 

diharapkan selalu memeberikan pemahaman terhadap orang tua 

peserta didik dan masyarakat sekitar bahwa madrasah ini milik kita 

sebagai wadah untuk mencerdaskan anak-anak kita dan memberikan 

motivasi agar mereka lebih meningkatkan kebersamaan dukungannya 
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terhadap perencanaan, perbaikan dan pengembangan  madrasah 

selanjutnya. 

3. Kepada semua guru dan stap lainnya agar selalu menjaga 

keharmonisan kerja, respon segala permasalahan dan tingkatkan 

komunikasi dan koordinasi dalam segala hal untuk mencapai kinerja 

yang maksimal. Di samping itu kembangkan daya kreatif dan inovatif, 

metode dan media yang variatif bagi guru sehingga terjadi 

pembelajaran yang komunikatif dan menyenangkan, menciptakan 

kreasi kerja bagi stap kependidikan sangat diperlukan untuk 

menjauhkan kejenuhan kerja. 

 


