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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pada bab ini terdapat beberapa simpulan berdasarkan hasil penelitian, 

penyajian dan analisis data tentang “Problem dalam Pengelolaan 

Administrasi Kurikulum di MTs Roudlotusysyubban Tawangrejo Winong Pati 

Tahun Pelajaran 2016/ 2017”. Maka dapat disimpulkan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Proses pelaksanaan administrasi kurikulum di MTs Roudlotusysyubban 

Tawangrejo Winong Pati yaitu pertama proses perencanaannya dulu, 

yakni menyusun program pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. 

Yang kedua proses pelaksanaan kurikulum di kelas. Yang ketiga proses 

pengawasan dalam proses pengawasan ini administrator harus 

memastikan apakah yang dikerjakan sudah sesuai dengan harapan apa 

belum, kalau sudah yang terakhir adalah evaluasi hasil belajar. 

2. Problem dalam pengelolaan administrasi kurikulum di MTs 

Roudlotusysyubban Tawangrejo Winong Pati yaitu meliputi: 

a. Tujuan kurikulum belum tercapai secara maksimal khususnya pada 

ilmu teknologi 

b. Pemilihan metode yang kurang tepat dalam pembelajaran contohnya 

pada mata pelajaran bahasa Arab 

c. Adanya kesenjangan antara pengajaran dengan kurikulum yang 

diresmikan oleh pemerintah 

3. Solusi dalam Menghadapi Problem Dalam Pengelolaan Administrasi 

Kurikulum Di Mts Roudlotusysyubban Tawangrejo Winong Pati 

a. Meningkatkan tujuan kurikulum secara maksimal khususnya dalam 

hal ilmu teknologi. 

b. Memilih Metode yang Kreatif dan Inovatif dalam Pembelajaran 

c. Menjabarakan dan Mewujudkan Kurikulum Resmi Menjadi Kegiatan 

Nyata. 
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B. Saran 

Dari penelitian yang dilakukan penulis di Mts Roudlotusysyubban 

Tawangrejo Winong Pati, maka penulis mempunyai beberapa saran yang 

sekiranya dapat meningkatkan dan memiliki dampak positif yaitu : 

1. Bagi Madrasah 

 Madrasah hendaknya berusaha menjalankan pengelolaan 

administrasi kurikulum secara optimal sehingga dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan di MTs Roudlotusysyubban Tawangrejo Winong Pati. 

2. Bagi Guru dan Staf 

a. Perlu adanya komunikasi yang intensif serta kekompakan antara guru 

dan staf. Diharapkan guru dan para staf  juga melakukan berbagai 

inovasi dan kreatifitas dalam meningkatkan administrasi kurikulum di 

MTs Roudlotusysyubban Tawangrejo Winong Pati.  

b. Lebih memperhatikan setiap masalah-masalah yang ada dalam 

pelaksanaan administrasi kurikulum dan berusaha mencari solusi 

terbaik demi meningkatkan kualitas kurikulum di MTs 

Roudlotusysyubban Tawangrejo Winong Pati.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

 Penelitian ini dapat digunakan pertimbangan lebih lanjut sebagai 

acuan dalam melaksanakan penelitian yang selanjutnya. 

 

C. Kata Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT yang memberikan kemudahan dan 

kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dalam penyusunan 

skripsi ini yang berjudul “Problem dalam Pengelolaan Administrasi 

Kurikulum di MTs Roudlotusysyubban Tawangrejo Winong Pati Tahun 

Pelajaran 2016/ 2017”. Penulis menyadari masih banyak kekurangan bahkan 

masih jauh dikatakan sempurna, meski penulis sudah berusaha semaksimal 

mungkin. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 

penulis miliki.  
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Oleh karena itu, tidak ada yang lebih indah melainkan saran dan kritik 

yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir 

kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik yang terlibat secara 

langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT membalas 

kebaikannya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.  

 

 

 


