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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah memaparkan dan menganalisis dari bab sebelumnya tentang 

"Analisis Kebijakan Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Kurikulum 

Mata Pelajaran Aqidah-Akhlaq di Madrasah Aliyah Darul Ulum (MADU) 

Jaken Pati Tahun Pelajaran 2015/2016”, maka peneliti dapat menarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kebijakan kepala MA Darul Ulum Jaken Pati Tahun Pelajaran 2015/2016 

menurut peneliti adalah kategori baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya: 

a. Guru menjadi lebih rajin, kreatif, inovatif, disiplin, bertanggungjawab 

dan meningkat kesejahteraannya.  

b. Siswa menjadi lebih aktif, resposif, suasana kelas lebih kondusif dan 

mudah menerima pelajaran. 

2. Pengembangan Kurikulum Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MA Darul 

Ulum Jaken Pati Tahun Pelajaran 2015/2016 menurut peneliti adalah 

sudah evektif. Hal ini ditandai dengan: 

a. Adanya pengembangan kurikulum muatan lokal berupa kajian kitab 

kuning yang tidak bisa lepas dari kurikulum mata pelajaran akidah-

akhlak.  

b. Evaluasi/penilaian tidak hanya pada ranah kognitif siswa saja, melaikan 

ranah avektif lebih diutamakan. 

3. Kebijakan Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Kurikulum Mata 

Pelajaran Akidah-Akhlaq di MA Darul Ulum Jaken Pati Tahun Pelajaran 

2015/2016 menurut peneliti termasuk kategori baik dan evektif karena  

dengan dengan adanya pengembangan kurikulum Guru menjadi lebih 

rajin, kreatif, inovatif, disiplin, bertanggungjawab dan meningkat 

kesejahteraannya. Selain itu Siswa menjadi lebih aktif, resposif, suasana 

kelas lebih kondusif dan mudah menerima pelajaran. Hal ini dibuktikan 
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dengan adanya peningkatan nilai rata-rata peserta didik pada mata 

pelajaran akidah-akhlaq menjadi 80 diatas nilai KKM 73. 

 

B. Saran-saran 

Uraian di atas telah mengakhiri pembahasan ini, peneliti ingin 

memberikan saran-saran yang merupakan sumber positif bagi pembaca terkait 

dengan pengembangan kurikulum mata pelajaran akidah akhlak di MA Darul 

Ulum Jaken Pati. Saran-saran tersebut yaitu: 

1. Bagi kepala madrasah 

a. Peneliti menyarankan agar ke depannya kepala MA Darul Ulum Jaken 

Pati senantiasa melakukan pengembangan secara kontinyu terhadap 

semua kurikulum mata pelajaran yang diajarkan di MA Darul Ulum 

Jaken Pati terutama mata pelajaran akidah akhlak. 

b. Pengembangan yang dilakukan juga harus disesuaikan dengan kondisi 

peserta didik, guru, sarana pra sarana dan lingkungan sekitar. Peneliti 

menyarankan agar kepala MA Darul Ulum Jaken Pati melakukan 

pembinaan terhadap guru-guru terkait dengan semua aspek yang 

dibutuhkan dalam pengembangan pendidikan sesuai dengan peranannya 

masing-masing. 

2. Bagi guru  

Peneliti menyarankan agar guru-guru akidah akhlak di MA Darul 

Ulum Jaken Pati secara kontinyu melakukan inovasi dan kreasi mulai dari 

perencanaan pembelajaran sampai tahap evaluasi. 

3. Bagi siswa  

Siswa sebaiknya berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar 

agar materi yang disampaikan bisa lebih mudah untuk diserap. 

 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan 

akal, fikiran dan hati kepada manusia sehingga mampu menyelesaikan 
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problematika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik pribadi maupun

social.

Setelah berusaha dengan segenap tenaga dan fikiran dan doa, akhirnya

peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan segala kelebihan

dan kekurangannya. Dengan memohon taufiq, hidayah serta inayah dari Allah

SWT, peneliti memohon agat apa yang peneliti usahakan dalam tulisan

skripsi ini merupakan sebuah keikhlasan dan amal kebaikan, dan semoga

memberi manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Dalam penulisan skripsi ini, peeliti meyakini banyak sekali

kekurangan dalam pembahasan yang peneliti kemukakan. Untuk itu kritik dan

saran sangat peneliti harapkan karena skripsi ini masih jauh dari

kesempumaan. Kdtik yang membangun sangat peneliti harapkan untuk

kebaikan dan keberhasilan yang membangun dari sebelumnya.

Pada akhir kata, jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam hal

apapun baik dalam hal penulisan penyusunannya, peneliti mohon maaf dan

harap maklum karena peneliti tidak dapat luput dari kesalahan. Dan apabila

ada kelebihan itu semua hanya milik Allah SWT semata. Semoga skripsi ini

dapat bermanfaat khususnya untuk peneliti dan umumnya untuk seluruh

pembaca.

Kudus, 22 Agasfis 2016


