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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan yaitu tentang Manajemen Mutu Sistem Pembelajaran Madrasah; 

Kontribusi Kepemimpinan Kepala Madrasah, Kompetensi Guru, Sarana 

Prasarana, dan Budaya Madrasah Terhadap Mutu Pembelajaran dan Dampaknya 

Terhadap Kepuasan Siswa di Madrasah Aliyah Swasta di Kota Yogyakarta 

sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa kepemimpinan kepala 

madrasah berkontribusi signifikan terhadap Mutu Pembelajaran sebesar 6,9%. 

Sedangkan koefisien korelasinya sebesar 0,254 yang berarti hubungan 

rendah. Angka koefisien positif menunjukkan hubungan positif. Temuan ini 

memberikan makna bahwa pimpinan madrasah kurang mampu mengarahkan 

dan mengerahkan berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh madrasah. Padahal  

peran dan fungsi kepala madrasah tidak hanya sebagai leader saja akan tetapi 

mempunyai berbagai peran dan fungsi lain yaitu sebagai educator, manager, 

administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator yang secara 

bersamaan digunakan untuk mengerahkan dan menggerakkan semua potensi 

dan sumberdaya madrasah untuk mencapai mutu dan kualitas sebagaimana 

tujuan  madrasah. Kepemimpinan madrasah yang dapat secara maksimal 

mendayagunakan semua sumberdaya madrasah adalah model kepemimpinan 
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transformatif. Kepemimpinan transformatif adalah kemampuan seorang 

pemimpin dalam bekerja dengan dan atau melalui orang lain untuk 

mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka 

mencapai tujuan sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan. Dengan 

kemampuan kepemimpinan transformasional yang baik maka seorang 

pemimpin akan melalui tangga-tangga kepemimpinan yang mengantarkannya 

kepuncak kepemimpinan. Tangga-tangga kepemimpinan tersebut adalah; 

pemimpin yang dicintai, pemimpin yang dipercaya, pemimpin yang 

membimbing, pemimpin yang berkepribadian, dan pemimpin yang abadi. 

2. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa kompetensi guru berkontribusi 

signifikan terhadap mutu pembelajaran sebesar 6,4%. Sedangkan koefisien 

korelasi sebesar 0,272 yang berarti hubungan rendah. Angka koefisien positif 

yang menunjukkan hubungan positif. Temuan pada dimensi ini adalah bahwa 

guru kurang mampu secara profesional menjalankan dan mengelola tugas-

tugas kependidikannya dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan mutu sistem pembelajaran di madrasah atau sekolah maka 

kompetensi pedagogik menjadi hal sangat penting yang harus dikuasai oleh 

guru. Inti dan penentu mutu penididikan adalah berada pada proses 

pembelajaran (learning process), sedangkan learning process sangat 

ditentukan oleh kompetensi pedagogik guru.  

3. Hasil pengujian hipótesis membuktikan bahwa sarana dan prasarana 

berkontribusi signifikan terhadap mutu pembelajaran sebesar 6 %. Sedangkan 

koefisien korelasinya sebesar 0,269 yang berarti hubungan rendah. Angka 
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koefisien positif menunjukkan hubungan positif. Dimensi yang memberikan 

kontribusi paling rendah adalah dimensi ruang perpustakaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa perhatian terhadap pemenuhan sumber informasi ilmu 

pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan sumber belajar masyarakat 

madrasah dalam perpustakaan masih kurang.  

4. Hasil pengujian hipótesis membuktikan bahwa budaya madrasah 

berkontribusi signifikan terhadap mutu pembelajaran sebesar 5,8 %. 

Sedangkan koefisien korelasinya sebesar 0,269 yang berarti hubungan 

rendah. Angka koefisien positif menunjukkan hubungan positif. Dimensi nilai 

budaya skunder memberikan kontribusi paling rendah, hal ini menunjukkan 

bahwa warga madrasah dalam proses penciptaan budaya kurang 

memperhatikan fokus layanan, kedisiplinan, kemandirian, kecepatan dalam 

pengambilan keputusan, pengendalian strategik, dan teknologi unggul yang 

merupakan indikator dari nilai budaya skunder. 

5. Hasil pengujian hipótesis membuktikan bahwa mutu pembelajaran 

berkontribusi signifikan terhadap kepuasan siswa sebesar 27,8 %. Sedangkan 

koefisien korelasinya sebesar 0,528 yang berarti hubungan cukup. Angka 

koefisien positif menunjukkan hubungan positif. Dimensi yang memberikan 

kontribusi paling rendah dimensi  membelajarkan siswa. Hal ini menunjukkan 

bahwa proses pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar 

kurang mendapatkan perhatian. Pembelajaran yang mengarahkan siswa 

bagaimana untuk belajar (learn how to learn) harus terus diupayakan. Belajar 

semacam ini akan mengantarkan peserta didik dapat secara mandiri, 
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semangat, dan percaya diri belajar untuk menggali dan meningkatkan potensi 

diri kapanpun dan dimanapun ia berada (long life education). Dengan 

demikian pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan (meaningfull 

learning and  joyfull learning). 

6. Hasil pengujian hipótesis membuktikan bahwa kepemimpinan kepala 

madrasah berkontribusi signifikan terhadap kepuasan siswa sebesar 9,7 %. 

Sedangkan koefisen korelasinya sebesar 0,306 yang berarti hubungan rendah. 

Angka koefisien positif menunjukkan hubungan positif. Dimensi yang 

memberikan kontribusi paling rendah dalam kepemimpinan kepala madrasah 

ini adalah dimensi resourcefull (Kemampuan Mengerahkan Sumberdaya). 

Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan kurang mampu mengarahkan dan 

mengerahkan berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh madrasah, sehingga 

tidak secara maksimal dapat melakukan pelayanan yang memuaskan 

stakeholders madrasah.  

7. Hasil pengujian hipótesis membuktikan bahwa kompetensi guru berkontribusi 

signifikan terhadap kepuasan siswa sebesar 8,5 %. Sedangkan koefisien 

korelasinya  sebesar 0,316 yang berarti hubungan rendah. Angka koefisien 

positif menunjukkan hubungan positif. Dimensi yang memberikan kontribusi 

paling rendah adalah dimensi  kompetensi pedagogik. Hal ini menunjukkan 

bahwa bahwa guru kurang mampu secara profesional menjalankan dan 

mengelola tugas-tugas kependidikannya dalam proses pembelajaran (learning 

process) yang merupakan inti dari proses pendidikan, sehingga dapat menjadi 

faktor dalam memuaskan stakeholders madrasah. 
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8. Hasil pengujian hipótesis membuktikan bahwa sarana dan prasarana 

berkontribusi signifikan terhadap kepuasan siswa sebesar 13 %. Sedangkan 

koefisien korelasinya sebesar 0,402 yang berarti hubungan cukup. Angka 

koefisien positif menunjukkan hubungan positif. Dimensi yang memberikan 

kontribusi paling rendah ruang perpustakaan. Hal ini menunjukkan bahwa 

perhatian terhadap pemenuhan sumber informasi ilmu pengetahuan, 

teknologi, kebudayaan dan sumber belajar masyarakat madrasah  masih 

kurang. Fungsi madrasah sebagai pusat kegiatan belajar-mengajar 

(educative), pusat penelitian (research), dan sebagai tempat rekreasi 

(recreation) harus terus diupayakan agar dapat terus memacu mutu dan 

memuaskan stakeholders madarsah. 

9. Hasil pengujian hipótesis membuktikan bahwa budaya madarsah 

berkontribusi signifikan terhadap kepuasan siswa sebesar 8,2 %. Sedangkan 

koefisen korelasinya sebesar 0,323 yang berarti hubungan rendah. Angka 

koefisien positif menunjukkan hubungan positif. Indikator –indikator dalam 

dimensi ini adalah; fokus pada pelayanan, kedisiplinan, kemandirian, 

kecepatan dalam pengambilan keputusan, pengendalian strategik, dan 

teknologi unggul. Hal ini menunjukkan bahwa warga madrasah dalam proses 

penciptaan budaya kurang memperhatikan dimensi nilai budaya skunder yang 

menjadi bagian penting dalam menciptakan madrasah customer satisfaction. 

10. Hasil pengujian hipótesis membuktikan bahwa kepemimpinan kepala 

madrasah, kompetensi guru, sarana prasarana, dan budaya madrasah secara 

simultan berkontribusi signifikan  terhadap mutu pembelajaran sebesar 27 % 
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dan sisanya 73% ditentukan oleh variabel lain seperti motivasi siswa, media 

pembelajaran, pengelolaan, strategi pembelajaran, iklim organisasi, kinerja 

dan lain-lain. Hal ini menunjukkan Kesemuanya variabel memberikan 

sumbangan terhadap mutu pembelajaran. Berdasarkan hasil uji hipotesis 

maka ada limat unggulan dari tiap-tiap dimensi variabel yang diuraikan 

sebagai berikut: pertama, dimensi peranserta piminan (proactive) mempunyai 

hubungan tinggi diantara variabel kepemimpinan kepala madrasah sebesar 

0,791. kedua, dimensi kompetensi profesional mempunyai hubungan tinggi 

diantara variabel kompetensi guru sebesar 0,876. Ketiga, dimensi ruang guru 

mempunyai hubungan tinggi diantara variabel sarana prasarana sebesar  

0,854. Keempat, dimensi nilai budaya primer mempunyai hubungan tinggi 

diantara variabel budaya madrasah sebesar  0, 897, dan Kelima, dimensi 

strategi belajar mempunyai hubungan tinggi diantara variabel mutu 

pembelajaran sebesar  0,793.  

11. Hasil pengujian hipótesis membuktikan bahwa kepemimpinan kepala 

madrasah, kompetensi guru, sarana prasarana, dan budaya madrasah secara 

simultan berkontribusi signifikan terhadap kepuasan siswa sebesar 43 % dan 

sisanya 53 % ditentukan oleh variabel lain seperti manajemen madrasah, 

motivasi kerja, media pembelajaran, pengelolaan kelas, iklim organisasi, dan 

lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa kesemuanya dalam uji hipotesis 

penelitian ini memberikan sumbangan terhadap kepuasan siswa. Berdasarkan 

hasil uji hipotesis tersebut maka ada lima unggulan dari tiap-tiap dimensi 

variabel yaitu; pertama, dimensi peranserta piminan (proactive) mempunyai 
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hubungan tinggi diantara variabel kepemimpinan kepala madrasah sebesar 

0,791. Kedua, dimensi kompetensi profesional mempunyai hubungan tinggi 

diantara variabel kompetensi guru sebesar 0,876. Ketiga, dimensi ruang guru 

mempunyai hubungan tinggi diantara variabel sarana prasarana sebesar  

0,854. Keempat, dimensi nilai budaya primer mempunyai hubungan tinggi 

diantara variabel budaya madrasah sebesar  0,897, dan kelima, dimensi 

empathy (pengenalan jiwa orang lain) mempunyai hubungan tinggi diantara 

variabel kepuasan siswa sebesar 0,822.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut, maka saran 

yang dapat disampaikan adalah: 

1. Apabila dikehendaki mutu pembelajaran lebih tinggi maka fungsi kepala 

madrasah tidak hanya sebagai leader akan tetapi sebagai educator, 

manager, administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator yang 

secara bersamaan digunakan untuk mengerahkan dan menggerakkan 

semua potensi dan sumberdaya madrasah untuk mencapai mutu dan 

kualitas sebagaimana tujuan  madrasah. Sebagai edukator atau pendidik 

bertanggungjawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani 

peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan sebagaimana tujuan 

pendidikan. Sebagai manajer (manager) mempunyai tanggungjawab 

merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan mengontrol 

sumber-sumber madrasah yang ada untuk melaksanakan program 
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pendidikan secara efektif, efisien dan produktif. sebagai administrator 

mempunyai tugas melakukan pengelolaan pengelolaan pengajaran; 

pengelolaan kepegawaian; pengelolaan kesiswaan; pengelolaan sarana dan 

prasarana; pengelolaan keuangan dan; pengelolaan hubungan madrasah 

dan masyarakat. sebagai supervisor berperan meningkatkan kompetensi 

dan kemampuan profesional guru dalam upaya mewujudkan proses 

pembelajaran yang lebih baik melalui cara-cara mengajar yang lebih baik 

yang akhirnya berdampak kepada peningkatan hasil belajar peserta didik. 

Sebagai leader memiliki tanggung jawab menggerakkan seluruh 

sumberdaya yang ada di madrasah sehingga melahirkan etos kerja dan 

produktivitas yang tinggi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai 

innovator adalah pribadi yang dinamis dan kreatif, selalu mengembangkan 

diri untuk kemajuan madrasah. Sebagai motivator harus senantiasa 

memberikan motivasi dan dorongan kepada semua pihak untuk maju, 

berkembang sesuai dengan keinginan individu, dan berkembang guna 

memajukan madrasah. 

2. Temuan penelitian tentang kompetensi guru pada dimensi kompetensi 

pedagogik yang rendah berdampak pada profesionalisme guru dalam 

menjalankan tugasnya dalam kaitannya dengan proses pembelajaran 

(learning process). Peningkatan kemampuan profesional dan kompetensi 

guru menjadi hal yang sangat peting bagi terciptanya mutu dna kualitas 

madrasah. 
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3. Sarana prasarana pada dimensi ruang perpustakaan yang kurang memadai 

berdampak pada minat dan pemanfaatan fungsi perpustakaan. 

Perpustakaan sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi, 

kebudayaan dan sumber belajar masyarakat madrasah menjadi kurang 

diminati yang akhirnya tidak menunjang proses pembelajaran. 

Perpustakaan madrasah seharusnya menjadi bagian integral dari sistem 

pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Sarana 

perpustakaan yang lengkap, nyaman, dan menarik siswa merupakan 

bagian usaha peningkatakn mutu pendidikan. Semakin baik sarana dan 

pelayanan perpustakaan madrasah maka akan semakin memungkinkan 

meningkatnya mutu pembelajaran. Sebalinya, semakin buruk sarana dan 

layanan perpustakaan madrasah maka semakin jauh dari meningkatnya 

mutu pembelajaran. Dengan demikian—dalam usaha peningkatan mutu 

pembelajaran—perpustakaan madrasah bukan lagi menjadi “pelengkap” 

bagi keberadaan madarsah, akan tetapi bagian penting dan utama dalam 

proses pembelajaran.  

4. Budaya madrasah pada dimensi nilai budaya sekunder yang rendah 

berdampak pada rendahnya proses penciptaan budaya yang menunjang 

mutu proses pembelajaran. Peningkatan sistem mutu pembelajaran 

madrasah dimulai dari melakukan atau paling tidak mengetahui tentang 

konsep kepuasan pelanggannya (madrasah customer satisfaction).  

5. Pembelajaran yang tidak membelajarkan siswa berakibat kepada turunya 

motivasi siswa, rendahnya inovasi guru, dan kreatifitas guru dan sisiwa 
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dalam menyampaikan dan menerima materi pelajaran yang disampaikan. 

Pembelajaran yang “membelajarkan” sisiwa akan mendorong peserta didik 

secara mandiri, semangat, dan percaya diri belajar untuk menggali dan 

meningkatkan potensi diri kapanpun dan dimanapun ia berada (long life 

education). Dengan demikian pembelajaran menjadi bermakna dan 

menyenangkan (meaningfull learning and  joyfull learning). 

6. Kemampuan pemimpin kepala madrasah dalam mengerahkan semua 

sumberdaya madrasah (resourcefull) berakibat pada tidak maksimalnya 

pencapaian mutu proses pemebelajaran dan tidak secara maksimal 

madrasah mampu melakukan pelayanan dalam rangka memuaskan 

stakeholder madrasah. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan kepala 

madrasah untuk menggerakkan semua potensi dan sumberdaya madrasah 

sangat pararel dengan peningkatan pelaksasaan program pendidikan secara 

efektif, efisien, produktif dan memuaskan. 

7. Guru merupakan faktor kunci dalam mewujudkan mutu pembelajaran 

melalui proses pembelajaran (learning process) yang dilakukan, bahkan 

peran guru tidak dapat tergantikan. Oleh karena itu, rendahnya kompetensi 

guru akan berakibat kepada rendahnya mutu proses pembelajaran dan 

akhirnya berdampak kepada kepuasan stakeholders madarsah. 

Kompetensi-kopetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional. Peningkatan kompetensi ini dapat dilakukan melalui 

pendidikan, pelatihan, seminar, dan workshop pendidikan. Semakin 
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terpenuhi kompetensi-kopetensi guru maka akan semakin bermutu proses 

pembelajaran yang dilakukan, dan sebaliknya semakin sedikit kompetensi 

guru yang dikuasai maka akan semakin rendah mutu proses pembelajaran 

yang dilakukan.  

8. Perpustakaan madrasah berfungsi sebagai pusat pendidikan (education) 

yang berarti perpustakaan madrasah harus dapat menjadi “guru” dan pusat 

pembelajaran yang menyediakan berbagai sumber belajar, dan berbagai 

kebutuhan belajar peserta didik seperti buku paket, kamus, ensiklopedia, 

alat peraga dan lain-lain. Lengkapnya sarana prasarana perpustakaan dan 

maksimalnya fungsinya dapat memacu dan meningkatkan mutu proses 

pembelajaran dan berdampak pada kepuasan stakeholders madrasah. 

Semakin baik sarana dan pelayanan perpustakaan madrasah maka akan 

semakin memungkinkan meningkatnya mutu pembelajaran.  

9. Rendahnya penciptaan budaya yang baik berakibat pada rendahnya mutu 

pembelajaran dan kepuasan stakeholders madarsah. Prinsip fokus pada 

pelayanan konsumen merupakan kunci dari peningkatan mutu. Dalam 

pengertian bahwa pelanggan—terutama siswa—harus menjadi fokus dari 

semua kegiatan madrasah. Semua input dan proses yang dikerahkan pada 

madrasah tertuju utamanya untuk meningkatkan mutu dan kepuasan 

peserta didik.  

10. Kepemimpinan madrasah yang transformasional, guru yang memenuhi 

kompetensi yang disyaratkan, budaya madrasah yang membangun, dan 

sarana prasarana yang memadai berakibat kepada pada peningkatan mutu 
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pendidikan madrasah. Sebaliknya, Kepemimpinan madrasah yang tidak 

mampu mendayagunakan potensi dan sumberdaya, guru yang kurang 

kompeten, budaya madrasah kurang terbangun dengan baik, dan sarana 

prasarana yang tidak memadai akan berakibat kepada pada rendahnya 

mutu, semangat, dan inovasi proses pembelajaran madrasah. 

11. Kepuasan siswa merupakan respons siswa yang sudah terpenuhi 

keinginannya tentang penggunaan barang atau jasa pendidikan yang 

mereka pakai. Mutu dan kualitas sistem pembelajaran di lembaga 

madrasah dapat dilihat dari tingkat kepuasan pelanggan madrasahnya. Jika 

semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan madrasah maka dapat tingkat 

mutu yang diberikan semakin tinggi, dan sebaliknya. Akibat yang 

ditimbulkan dari kurangnya perhatian terhadap kepuasan adalah 

menurunya kepercayaan dan minat terhadap madrasah yang disebabkan 

oleh mutu dan kualitas layanan yang kurang baik. Oleh karena itu, fokus 

pada kepuasan pelanggan dengan mendayagunakan dan menggerakkan 

semua sumberdaya madrasah merupakan hal yang sangat penting.  


