
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di MAN 1 Parepare dapat 

disimpulkan bahwa pengawas madrasah memiliki peran yang sangat besar dari 

amanah yang dia pegang.Pengawas Madrasah dari Kementerian Agama Kota 

Parepare khususnya di MAN 1 Parepare telah menjalankan tugasnya dalam 

meberikan pengawasan, pengontrolan, kritikan ataupun saran yang sifatnya 

membangun keterampilan dan karakter para pendidik. Standar mutu layanan 

pendidikan di MAN 1 Parepare sangat menunjang dalam proses pembelajaran dan 

pengembangan skil peserta didik agar mampu bersaing dan menjadi generasi unggul 

setelah lulus di MAN 1 Parepare. 

 Standar mutu layanan pendidikan pada penelitian ini diukur dari tiga standar 

mutu pendidikan nasional yaitu standar proses, standar pendidik dan kependidikan, 

dan standar sarana dan prasarana. Sehingga dari hal itulah akan dilihat bagaiamana 

peran supervisi pengawas dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di MAN 1 

Parepare.Dan dapat disimpulkan bahwa standar mutu layanan pendidikan di MAN 1 

Parepare melalui tolak ukur dari tiga standar penelitian ini menunjukkan sesuai 

dengan standar nasional dengan penilaian unggul hal ini dilihat dari sertifikat 

Akreditasi. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kenyataan yang ada di lapangan, maka penulis 

dapat memberikan saran atau masukan sesuai kemampuan dan pengetahuan yang 

nantinya akan menjadi berguna bagi Madrasah dan pengawas madrasah, sehingga 

dapat dijadikan sebuah acuan dalam memaksimalkan peran dari tugasnya, maka 

beberapa saran yang direkomendasikan adalah: 

1.  Pengawas madrasah 



 

 Sebagai pemegang jabatan yang lebih tinggi guru dan pengalaman yang banyak 

sebagai stakeholder pendidikan dari guru di madrasah tentu lebih baik jika dalam 

menjalankan tugas mengedepangkan profesional. Dan konsisten apa yang telah 

direncanakan dan dikerjakan agar ditindak lanjuti dalam memberikan pembinaan 

kepada pendidik di MAN 1 Parepare. 

2.  Kepala MAN 1 Parepare 

 Sebagai kepala MAN 1 Parepare dapat menjalankan amanah dengan 

mengedepangkan pengembangan guru-guru dan kepuasan siswa agar dapat mencetak 

alumni yang mampu berkompeten, untuk itu sangat baik jika memberikan fasilitas 

yang mampu menunjang kepuasan guru dalam mengajar atau mendidik peserta didik, 

dan meningkatkan fasilitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, 

keterampilan dan memperhatikan pengembangan akhlak siswa. Kepala MAN 1 

Parepare agar kiranya dapat mempertahankan gelar nama MAN 1 Plus Keterampilan. 

3. Guru MAN 1 Parepare 

 Sebagai tenaga pendidik yang memegang amanah dalam mentransformasikan 

ilmu kepada peserta didik dalam mencerdaskan siswa-siswa yang ada pada MAN 1 

Parepare, untuk itu sangat baik jika para guru menjadi panutan pada siswanya dan 

mampu memperhatikan kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi 

pedagogik, dan kompetensi profesional. 

 

 


