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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian yang penulis lakukan di MTs Darul 

Amin Palangka Raya  dapat disimpulkan,; 

1. Penyusunan perencanaan mutu MTs Darul Amin Palangka Raya  

telah mengacu pada Visi dan Misi MTs Darul Amin, tujuan serta 

target atau sasaran yang ingin dicapai dimasa depan dalam 

menyiapkan generasi yang beriman, dan berakhlakul karimah. 

2. Strategi Kepala Sekolah dalam peningkatan mutu MTs Daru Amin 

Palangka Raya dengan menerapkan pembagian tugas dengan mengacu 

kepada tanggung jawab masing-masing kordinator tugas, Kepala 

Sekolah membentuk koordinator yang bertugas melakukan perubahan 

dan peningkatan mutu dalam beberapa lini, terutama pada lini   

pembelajaran, tanpa menunda waktu dalam mencapai kemajuan. 

3. Dalam memilih prioritas mutu di MadrasahTsanawiyah Darul Amin, 

Kepala Sekolah menerapkan  strategi yang bervariasi,  agar guru 

memberikan pelayanan yang baik kepada siswa, memberi layanan 

sarana pendidikan yang  cukup  baik,  layanan  jaringan  internet, 

layanan  bimbingan  keagamaan yang relevan dengan visi dan misi 

sekolah sebagai sebuah sekolah Islam. 

4. Sistem Evaluasi Peningkatan Mutu yang diterapkan di MTs Darul 

Amin berjalan sesuai dengan tujuan Visi dan Misi dengan dilakukan 
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evaluasi minimal setahun dua kali pada saat semester ganjil maupun 

genap, disaat itulah Kepala Sekolah beserta tenaga pendidik mudah 

memperhatikan maju atau mundurnya hasil aktifitas  dewan guru yang 

dilakukan dalam satu tahun.  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka penulis 

merekomendasikan:  

1. Bagi penyelenggara pendidikan, penelitian memberikan gambaran 

dalam membangun sekolah berprestasi hendaknya pemimpin 

mengimplementasikan Pendidikan berbasis mutu.  

2. Bagi Kepala MTs Daru Amin Palangka Raya, disarankan tetap 

mempertahankan image masyarakat tentang sekolah yang bercirikhas 

keagamaan, kedepan untuk ditingkatkan lagi. 

3. Bagi pemerintah, sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah memberi keleluasaan dalam 

pengambilan keputusan dan pengelolaan sekolah dengan 

mengoptimalkan program manajemen berbasis mutu.  

4. Bagi calon peneliti yang akan datang disarankan untuk melakukan 

penelitian tentang mutu sekolah yang lebih mendalam. 

 

 

 


