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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang skripsi yang berjudul 

“Keefektifan Pengelolaan Administrasi Pendidikan dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru PAI di SMK Nurul Qur’an Tegalwero 

Pucakwangi Pati Tahun 2020/2021”, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Proses pengelolaan administrasi pendidikan dalam 

meningkatkan kinerja guru PAI di SMK Nurul Qur’an 

Tegalwero Pucakwangi Pati ada 5 bidang yaitu: Pertama, 

pengelolaan administrasi dalam bidang kurikulum antara lain 

membuat jadwal pelaksanaan kegiatan, menyusun kegiatan 

tahunan, melaksanakan KBM, menyiapkan laporan pengisian 

buku pribadi guru, mengatur sapras yang ada di lembaga 

pendidikan. Dalam proses pengelolaan administrasi pendidikan 

ditemukan beberapa problem dalam keefektifan pengelolaan 

administrasi pendidikan  diantaranya kinerja guru yang kurang 

maksimal dalam pengelolaan administrasi dikarenakan etos kerja 

yang kurang tinggi, pelaksanaan penyusunan perangkat 

pembelajaran yang kurang maksimal, penggunaan metode 

belajar mengajar yang kurang tepat karena minimya penyusunan 

RPP sebelum melaksanakan KBM. Kedua, pengelolaan 

administrasi dalam bidang tata usaha sudah berjalan tapi belum  

maksimal dan dalam pengelolaan administrasi terjadi kendala 

masalah keuangan dan masalah pembukuan administrasi. Ketiga, 

pengelolaan administrasi pendidikan dalam bidang personalia 

murid sudah berjalan namun masih kurang maksimal ada sedikit 

kendala yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang ada di 

lembaga pendidikan kurang memadai kebutuhan siswa. Keempat 

pengelolaan administrasi dalam bidan personalia guru sudah 

berjalan namun masih belum efektif karena keharmonisan dan 

kurangnya kerja sama guru yang masih minim. Kelima, 

pengelolaan administrasi dalam bidang supervisi sudah berjalan 

namun belum maksimal karena keterbatasan waktu kepala 

sekolah dalam melakukan pengawasan mengakibatkan 

manajemen pengawasan jadi kurang maksimal. 

2. Kinerja guru PAI di SMK Nurul Qur’an Tegalwero Pucakwangi 

Pati Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Kinerja guru PAI di SMK Nurul Qur’an Tegalwero 

Pucakwangi Pati Tahun Pelajaran 2020/2021 menurut peneliti 
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termasuk kategori kurang begitu aktif. Hal ini ditunjukan dari 

ketidakefektifitasanya pengelolaan administrasi pendidikan 

terutama pengelolaan administrasi guru yaitu persiapan 

pembuatan perangkat pembelajaran, etos kerja yang kurang 

tinggi, kerja guru yang kurang maksimal dalam menyelesaikan 

administrasi guru dan kurangnya pengawasan dari kepala 

sekolah dalam proses pengelolaan administrasi pendidikan. 

3. Keefektifan Pengelolaan Administrasi Pendidikan dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru PAI di SMK Nurul Qur’an 

Tegalwero Pucakwangi Pati Tahun 2020/2021 

Keefektifan Pengelolaan Administrasi Pendidikan dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru PAI di SMK Nurul Qur’an 

Tegalwero Pucakwangi Pati Tahun 2020/2021 menurut 

pengamatan peneliti berdasarkan data-data yang ditemukan 

selama melakukan penelitian dilapangan dikatagorikan masih 

belum efektif dalam meningkatkan kinerja guru PAI. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya banyak problem dalam pengelolaan 

administrasi pendidikan dalam 5 bidang yaitu bidang kurikulum, 

tata usaha, bidang, personalia murid, personalia guru, dan 

pengawasan atau supervisi.  

 

B. Saran 

Setelah peneliti selesai melakukan penelitian, maka peneliti 

memiliki saran kepada pihak-pihak terkait sehingga sekiranya bisa 

memberikan manfaat terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan 

penulis. Diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi pihak lembaga pendidikan yaitu SMK Nurul Qur’an 

Tegalwero Pucakwangi Pati. 

Melihat betapa pentingnya proses pengelolaan 

administrasi pendidikan dalam meningkatkan kinerja guru dalam 

bidang apapun juga, untuk itu penting sekali komitmen dari 

setiap administrator untuk menjalankan tugas dan kewajiban 

dalam mengelola administrasi pendidikan agar menjadi lebih baik 

lagi kedepanya. Mengingat keberhasilan suatu lembaga pendidika 

ditentukan besar dalam keberhasilan pengelolaan administrasi 

pendidikan. 

2. Bagi kepala  SMK Nurul Qur’an Tegalwero Pucakwangi Pati 

Pentingnya pengawasan dalam proses pelaksanaan 

administrasi pendidikan maka dari itu kepala SMK Nurul Qur’an 

Tegalwero Pucakwangi Pati agar selalu melakukan pengawasan 

dari setiap bagian dalam pengelolaan administrasi pendidikan. 

Agar kualitas dari administrasi pendidikan yang ada di SMK 
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Nurul Qur’an Tegalwero Pucakwangi Pati terus mengalami 

peningkatan. Selain itu kepala SMK Nurul Qur’an Tegalwero 

Pucakwangi Pati harus terus memberi motivasi dan apresiasi 

kepada setiap dewan guru dan staf karyawan yang ada di SMK 

Nurul Qur’an Tegalwero Pucakwangi Pati.  

3. Bagi  Guru PAI SMK Nurul Qur’an Tegalwero Pucakwangi 

Pati 

Harus lebih meningkatkan pengetahuan berkaitan tentang 

administrasi pendidikan agar keefektifan pengelolaan 

administrasi pendidikan dapat tercapai dalam meningkatkan 

kinerja guru khususnya guru PAI yang ada di SMK Nurul Qur’an 

Tegalwero Pucakwangi Pati sehingga dapat meningkatkan 

kualitas administrasi sekolah dalam bersaing dengan sekolah-

sekolah lainya. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillahi Robbil Alamin,  penulis haturkan rasa syukur 

kepada Alloh SWT, yang telah memberikan ridho dan cahaya 

ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Jika 

ada didapati kesalahan baik dalam, penulisan maupun dalam susunan 

kata-kata maupun pendapat yang disampaikan penulis, itu merupakan 

keterbatasan yang dimiliki penulis. 

Karya tulis ini penulis buat sesuai dengan prosedur penulisan 

karya tulis ilmiyah yang penulis pelajari dan ketahui dengan dan 

penulis mengerjakan dengan penuh kehati-hatian tentu saja dalam 

penulisan karya tulis ini masih banyak sekali ditemukan kekurangan. 

Dengan berbagai bentuk keterbatasan yang ada pada penyusunan dan 

penulisan karya tulis ini, maka dengan berlapang dada setulus hati 

penulis untuk menerima segala kritikan dan masukan dari pihak 

manapun guna meningkatkan karya tulis penulis kedepanya lagi. 

Terakhir, semoga yang penulis tulis dalam karya tulis ini 

mampu memberikan manfaat kepada pembaca khusunya kepada 

penulis sendiri. Serta semoga dapat memberikan kontribusi keilmuan 

dalam semua bidang pendidikan khususnya dalam bidang 

keagamaan. Amiin ya Robbal alamiin. 




