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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah diuraikan pada 

Bab IV, disampaikan kesimpulan tentang Problematika Pelaksanaan 

Administrasi Madrasah di MA Nurul Qur’an Tegalwero Pucakwangi Pati 

Tahun Pelajaran 2015/2016 adalah sebagai berikut: 

1. Problematika dalam pengelolaan administrasi di MA Nurul Qur’an karena 

ada beberapa masalah. Pertama, Problematika administrasi dalam bidang 

tata usaha sehingga dalam tata usaha yang terjdi di MA Nurul Qur’an 

kurang berjalan efektif dan tertata rapi Kedua, Problematika administrasi 

dalam bidang personalia murid sehingga masalah yang terjadi dalam 

keorganisasian siswa di MA Nurul Qur’an masih belum bisa baik . Ketiga, 

Problematika administrasi dalam bidang personalia guru, tidak semua guru 

di MA Nurul Qur’an ini lulusan S1 sehingga dalam pembagian tugas 

belum bisa sesuai harapan. Keempat, Problematika administrasi dalam 

bidang pengawasan kepala madrasah , waktu kepala madrasah  masih 

belum bisa efisien untuk mengawasi pendidik dan tenaga kependidikan 

sehingga pelaksanaan administrasi masih banyak masalah yang 

ditimbulkan oleh guru dan tata usaha. 

Disamping itu pelaksanaan tertib dalam pengelolaaan administrasi 

di madrasah ini sudah menjadi adat dan kebiasaan apabila akan ada 

verifikasi dari badan Akreditasi Nasional saja hal seperti itu dilaksanakan 

dengan efektif. Sehingga pelaksaan administrasi di madrasah ini hanya 

berjalan musiman Masalah-masalah tersebut tidak hanya ada dalam 

interen madrasah saja tetapi juga eksternal juga. Sehingga perlu 

diadakannya kerja sama antara kepala madrasah dan tata kelola usaha MA 

Nurul Qur`an Tegalwero Pucakwangi Pati dalam pelaksanaan amdinistrasi 

madrasah untuk mengatasi hal tersebut. 
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2. Upaya madrasah dalam mengatasi problematika dalam pelaksanaan 

administrasi madrasah di MA Nurul Qur’an Tegalwero Pucakwangi Pati 

memang sudah dijalankan oleh kepala madrasah dan dibantu oleh 

wakil-wakil kepala madrasah dan tata usaha madrasah dalam pengelolaan 

adminitrasi di MA Nurul Qur’an. Akan tetapi upaya tersebut maasih 

belum bisa untuk dijadikan sebagai bahan dan faktor dalam pembenahan 

dari masalah-masalah admnistrasi di MA Nurul Qur’an.  

Mengenai upaya dalam mengatasi problematika sudah ada dalam 

pembahasan ini diantaranya pertama, Meningkatkan pengelolaan bidang 

tata usaha madrasah, untuk bisa melaksanakan kegiatan pelakasanaan 

administrasi madrasah, sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. 

Bahwa harus adanya kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh ketua tata 

usaha dan staff-staffnya untuk mengevaluasi semua kegiatan terkait 

administrasi madrasah. Kedua, Meningkatkan pelayanan dalam bidang 

personalia murid melalui Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, pengelolaan 

kesiswaan juga menjadi sebagian besar dalam bidang administrasi 

khususnya yang berkaitan dengan output madrasah nantinya. Ketiga, 

Menigkatkan bidang personalia guru melalui Wakil Kepala Bidang 

Kurikulum, keberhasilan suatu lembaga sekolah ditentukan oleh pendidik 

dan tenaga kependidikan yang hanya tidak bertugas mengajar saja tapi 

harus melaksanakan pengelolaan admiistrasi madrasah. Keempat, 

Meningkatkan bidang pengawasan dan supervisi madrasah melalui Kepala 

Madrasah, hubungan yang harmois dalam suatu lembaga harus diterapkan 

karena hal itu menjadi kunci keberhasilan suatu lembaga dengan menjalin 

kerjasama dan tujuan bersama dalam menncapai misi madrasah. 

Melalui hal seperti itu mereka dapat membagi-bagi antara waktu 

belajar, melaksakan tugas rumah, dan tugas administrasi itu sendiri. 

Administrasi merupakan kegiatan kerjasama yang sangat penting dan tidak 

dapat ditinggalkan oleh suatu lembaga atau madrasah. Keberhasilan 

manajemen dan pengelolaan madrasah ditentukan oleh pelaksanaan dari 

bentuk administrasinya jika administrasi bisa berjalan dengan baik maka 
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tata usaha dalam madrasah akan berhasil sesuai harapan yang diinginkan 

oleh kepala madrasah dan pegawai-pegawai yanag ada di lingkungan 

madrasah. 

 

B. Saran 

Berdasarkan  hasil penelitian dan simpulan yang telah disajikan maka 

selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait atas hasil penelitian ini. 

Adapun saran- saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak sekolah yaitu MA Nurul Qur’an Tegalwero Pucakwangi Pati,  

mengingatnya besarnya manfaat daripada pelaksanaan kegiatan 

administrasi dalam bidang apapun, maka dari itu perlua adanya sebuah 

komitmen dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik dan tenaga 

kependidikan ayang ada di MA Nurul Qur’an Tegalwero Pucakwangi Pati. 

Mengingat keberhasilan daripada lembaga madrasah jika dalam 

pelaksanaan adminitrasi dalam bentuk apapun bagus maka pengembangan 

mutu madrasah juga akan iku baik baik dalam lembaga tersebut maupun 

dalam kalangan  masyarakat luar. 

2. Bagi kepala sekolah MA Nurul Qur’an Tegalwero Pucakwangi Pati , agar 

selalu melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kependidikan 

terhadap lingkungan madrasah serta lebih intensif dalam 

menyelenggarakan kegiatan- kegiatan yang terkait dengan administrasi di 

madrasah dalam membentuk kualitas pelaksanaan administrasi yang lebih 

baik. Selain itu selalu berupaya untuk tetap dan terus meningkatkan 

kualitas diri dalam menjadi role model nilai peduli terhadap penataan bagi 

sekolah sekaligus meningkatkan intensitas dalam merangkul, 

melaksanakan, dan melakukan evaluasi keterlaksanaan program- program 

sekolah yang berkaitan dengan implementasi nilai peduli lingkungan. 

3. Bagi wakil-wakil kepala madrasah, hendaknya selalu meningkatkan kinerja 

dalam bidang pengajaran maupun administrasi dengan mengikuti berbagai 

kegiatan secara tekun dan disiplin tinggi, dan mematuhi peraturan di 
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sekolah, sehingga kegiatan yang sudah ada itu dapat terwujud sesuai 

dengan visi, misi dan tujuan. Selain itu, lebih memahami manfaat dan 

bahaya lingkungan bagi mereka serta  dapat mempraktikkan apa yang 

telah difahaminya dalam kehidupan sehari- hari serta tidak lupa menjaga 

dan merawat lingkungan 

4. Bagi guru MA Nurul Qur’an Tegalwero Pucakwangi Pati, agar lebih lagi 

menambah selingan pengetahuan tentang pengelolaan amdinistrasi dalam 

rangka meningkatkan kualitas pengembangan madrasah untuk bisa eksis 

dalam dunia yang serba teknologi ini. 

5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya untuk bidang yang sama dan diharapkan bisa lebih spesifik 

dalam melakukan penelitian tentang problematika dalam pelaksanaan 

administrasi di madrasah. Karena penelitian yang peneliti lakukan masih 

jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu perlu adanya penyempurnaan 

dengan melakukan penelitian yang lebih spesifik lagi terkait dengan 

problematika dalam pelaksanaan administrasi madrasah studi kasus di MA 

Nurul Qur’an Tegalwero Pucakwangi Pati. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis senantiasa mengharapkan kritik 

dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun bagi para 

pembaca pada umumnya. Terimakasih. 


