
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan

kesimpulan :

1. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan di MTs Al-Mukhlishin Desa Kampung

Lalang yaitu menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, meneliti

masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, mengumpulkan data

dan informasi-informasi yang diperlukan, menentukan tahap-tahap atau rangkaian

tindakan, dan merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan

bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu akan diselesaikan.

2. Pelaksanaan pembelajaran disesuai kurikulum adalah untuk melaksanakan kegiatan

pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam menunjang

keberhasilan pembelajaran sekolah. Membantu untuk memperjelas menakisme kerja

dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam penerapan manajemen pembelajaran

adalah upaya menyusun, melaksanakan, dan memberikan evaluasi atau penilaian

terhadap pembelajaran sehingga benar-benar mampu dan sesuai dengan kebutuhan

sekolah.

3. Evaluasi terhadap pembelajaran yaitu mengetahui kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan manajemen pembelajaran yaitu masih minimnya alat-alat pelajaran yang

dimiliki sekolah sehingga guru sering merasa kesulitan dalam menghadapi

penyampaian materi yang membutuhkan alat-alat praktek. Menghadapi guru yang

kurang disiplin dan keras kepala sewaktu diberi saran oleh kepala madrasah  sehingga

terkadang sulit untuk menciptakan rasa saling pengertian antara guru yang

bersangkutan dengan kepala madrasah . Terkadang ada guru yang merasa tidak

percaya diri, malu dan grogi apabila kepala madrasah  melakukan pengobservasian

dan pengunjungan kelas. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan manajemen

pembelajaran adalah dengan meningkatkan kemampuan guru dalam menjalankan

tugasnya meliputi kemampuan mengajar di kelas, Potensi akademik, pengembangan

kurikulum, dan motivasi dalam bekerja. Upaya ini adalah untuk mendukung proses

peningkatan mutu sekolah terutama dalam peningkatan mutu pembelajaran yang

mendukung kualitas pendidikan di sekolah.



B. Saran-Saran

1. Kepada kepala MTs Al-Mukhlishin Desa Kampung Lalang agar meningkatkan

pengawasan dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah guna

meningkatkan kualitas pendidikan.

2. Kepada guru agar lebih mampu meningkatkan kerjasama, meningkatkan keterampilan

mengajar dengan mengikuti kegiatan pelatihan sehingga dapat melaksanakan kinerja

mengajar secara optimal.

3. Kepada siswa MTs Al-Mukhlishin Desa Kampung Lalang agar lebih meningkatkan

motivasi belajar dan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah guna lebih mendukung

terhadap peningkatan hasil belajar.


