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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  mengenai 

Manajemen administrasi pendidikan di MA NU Raudlatul Mu’allimin 

Wedung maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penerapan manajemen administrasi pendidikan di MA NU Raudlatul 

Mu’allimin Wedung secara umum sudah berjalan dengan baik.  

a. Manajemen administrasi bidang kesiswaan secara umum sudah 

berjalan dengan baik. Dari perencanaan dan pendataan meliputi 

perekrutan siswa, pelaksanaa dan pembinaan meliputi pengelolaan 

absensi, dan monitoring dan evaluasi 

b. Manajemen administrasi bidang kurikulum. Disamping memenuhi 

kurikulum nasional juga mengembangkan kurikulum muatan lokal 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat  

c. Manajemen administrasi bidang tata usaha. Di MA NU Raudlatul 

Mu’allimin Wedung kegiatan tata usaha diatur, direncanakan dan 

dilaksanakan dengan rapi dan terencana sehingga semua kegiatan yang 

ada di dalamnya seperti penerimaan siswa baru, dokumentasi, data-

data yang dianggap penting dan pengarsipan surat-surat yang masuk 

dan keluar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

d. Manajemen administrasi bidang sarana prasarana. Sarana dan 

prasarana di MA NU Raudlatul Mu’allimin Wedung bisa dikatakan 

cukup memadai, hanya saja jumlahnya minim dan perlu diupayakan 

peremajaan. 

e. Manajemen administrasi bidang personalia. Penempatan personal di 

MA NU Raudlatul Mu’allimin Wedung dilakukan oleh yayasan atau 

Madrasah sesuai dengan formasi yang ada. Penempatan guru baru 

didasarkan pada kompetensi dan minat yang dimiliki  
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f. Manajemen administrasi bidang keuangan. Semua kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan di 

MA NU Raudlatul Mu’allimin Wedung dilaksanakan dengan baik, dari 

segi pencatatan dan pelaporannya. 

g. Manajemen administrasi bidang hubungan masyarakat (Humas). 

Kerjasama Madrasah dan masyarakat untuk meningkatkan 

keterlibatan, kepedulian, kepemilikan dan dukungan operasional 

masyarakat terhadap madrasah baik moral maupun financial. 

2. Keberhasilan manajemen administrasi pendidikan di MA NU Raudlatul 

Mu’allimin Wedung berhasil dan baik, ditinjau dari analisis SWOT 

sebagai berikut : 

a. Kekuatan 

Kekeuatan diantaranya : yayasan yang kebanyakan tokoh masyarakat, 

citra yang positif, keunggulan kedudukan di masyarakat, loyalitas 

pengguna dan kepercayaan berbagai pihak yang berkepentingan. 

b. Kelemahan 

Kelemahan diantaranya : sebagian PTK yang masih lemah SDMnya, 

sarana-prasarana masih ada yang harus dibenahi, output kurang bisa 

bersaing dengan yang lain. 

c. Peluang 

Peluangnya diantaranya : krisis moral dan krisis kejujuran, masyarakat 

kota dan modern yang cenderung konsumtif dan hedonis, 

membutuhkan petunjuk jiwa, sehingga kajian-kajian agama 

berdimensi sufistik sangat dibutuhkan. 

d. Ancaman 

Ancamanya adalah minat peserta didik baru yang menurun, kurangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut. 

3. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat keberhasilan manajemen 

administrasi pendidikan di MA NU Raudlatul Mu’allimin Wedung antara 

lain :  
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a. Pendorong keberhasilan manajemen administrasi pendidikan di MA 

NU Raudlatul Mu’allimin Wedung 

1) Komitmen dari Top management 

2) Dukungan warga madrasah 

3) Diterapkannya sistem reward and punishment 

4) Fasilitas Pendidikan yang cukup baik 

 

b. Penghambat keberhasilan manajemen administrasi pendidikan di MA 

NU Raudlatul Mu’allimin Wedung 

1) Belum optimalnya tugas dari para steakholeder 

2) Kurangnya koordinasi antara top manajemen dengan organisasi di 

bawahnya 

3) Kurangnya pengetahuan berbagai pihak tentang bagaimana 

manajemen administrasi pendidikan dapat bekerja dengan baik. 

masalah kurangnya ketrampilan untuk mengambil keputusan, 

ketidakmampuan dalam berkomunikasi, kurangnya kepercayaan 

antar pihak dan keengganan para administrator dan guru untuk 

memberikan kepercayaan dalam mengambil keputusan. 

4) Kebingungan atas peran dan tanggung jawab baru 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, bersama ini kami sarankan 

kepada: 

1. Saran teoritis 

a. Diperlukan adanya kajian lebih mendalam terkait manajemen 

administrasi pendidikan 

b. Diperlukan  tindak  lanjut  dalam  persepsi  lain  dan kajian  lebih 

mendalam dalam manajemen pendidikan terutama pendidikan Islam. 

2. Saran praktis 

a. Kepala Madrasah dan warga madrasah di MA NU Raudlatul 

Muallimin Wedung agar selalu  meningkatkan  kemampuan  dan  
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kompetensinya  di bidang manajemen administrasi pendidikan supaya 

tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal dan 

efektif.  

b. Bagi kepala madrasah dan pengelola diharapkan penemuan penelitian 

ini menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan dalam 

mewujudkan manajemen administrasi pendidikan. 

c. Bagi  peneliti  lebih  lanjut  hasil  penelitian  ini  hendaknya  dilakukan 

penelitian lebih lanjut bertemakan manajemen administrasi 

pendidikan.  


