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 BAB VI 

PENUTUP 

Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai (a) kesimpula mengenai fokus 

penelitian yaitu formulasi strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi ; (b) 

saran yang terdiri  bagi lembaga pendidikan, bagi Kepala Madrasah, peneliti 

selanjutnya, dan pembaca 

A. Kesimpulan  

berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: 

1. Formulasi Strategi Kepala Mmadrasah dalam dengan mmelakukan analisis 

lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dalam analisis lingkungan 

internal dan lingkungan eksternal dalam gambaran tersebut dapat di lihat 

kelemahan dan kelebihan dari lembaga maka dari it dapat menyusun strategi. 

langkah selanjutnya perumusan strategi yang di gunakan oleh MTsN 2 

Tulungagung untuk meningkatkan mutu lulusan adalah denganmelalui 

strategi PPDB, dan startegi program kurikulum peningkatkan sumberdaya 

yang ada guru dengan mengikuti kegiatan workshop, diklat dan Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP) dari itu nantinya dapat meningkatkan kinerja 

guru. 

2. Pelaksanaan Strategi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Lulusan 

di MTsN 2 Tulungagung. kepala sekolah menentukan tim atau coordinator 
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setiap program agar program tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan 

target yang diinginkan. program unggulan yang dimiliki oleh MTsN 2 

Tulungagung yaitu program kurikulum, pengembangan siswa adalah 

memberikan jam tambahan khusus untuk kelas 9 dimana untuk meningkatkan 

kompetensi siswa dan memepersiapkan untuk UN agar nantinya lulus dengan 

nilai yang memuaskan dan lulus seluruhnya. 

3. Evaluasi Strategi Kepala Mmadrasah dalam Meningkatkan Mutu Lulusan di 

MTsN 2 Tulungagung dengan melakukan pengawasan langsung yang 

dilakukan dengan mengamati setiap program kegiatan yang dilakukan kepala 

sekolah langsung ataupun koordinator masing-masing program. selanjutnya 

melakukan rapat  kerja yang dilakukan setiap akhir semester dan akhir tahun 

dimana mengetahui hasil setiap program yang sudah terlaksana, dan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa evaluasi melalui PH, UTS, UAS, PAT, 

TOBK,TOKP.  

B. Saran 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu lulusan di MTsN 2 Tulungagung, Peneliti akan 

menyampaiakan beberapa saran berikut: 

1. Bagi lembaga pendidikan  

penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi 

lembaga, khususnya bagi para pemimpin untuk mengaja seluruh tenaga 

pendidik maupun tenaga kependidikan senantiasa terbuka dalam 
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mengembangkan ide-ide kreatif mengenai strategi untuk meningkatkan mutu 

lulusandengan kondisi zaman yang sekian maju dan mampu bersaing dengan 

lembaga pendidikan lainnya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dengan pembahasan yang 

telah rinci mengenai strategi kepala madrasah karena dalam penelitian ini 

peneliti mengakui keterbatasannya bahwa hal yang diungkapkan belum 

sampai mendetail mengenai strategi mutu lulusan. 

3. Bagi Pembaca  

penelitian ini dapat dijadikan gambaran tentang bagaimana strategi kepala 

madrasah serta sebagai bahan diskusi dalam kajian mutu lulusan. 


