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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dalam kompetensi kepribadian Pengawas Pendidikan Agama Islam 

(PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo sudah mampu 

memenuhi dalam aspek yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya pada 

satuan pendidikan dengan melakukan kunjungan terhadap lembaga-

lembaga binaannya secara bertahap dalam kurun waktu sekali dalam satu 

semester, kemudian mengadakan musyawarah dalam menghadapi 

persoalan-persoalan atau masalah yang sedang terjadi dengan mengikut 

sertakan sekuruh elemen lembaga pendidikan, serta Pengawas Pendidikan 

Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo 

tertarik dengan pembelajaran yang berada dilingkungan Madrasah Diniyah 

yang mana banyak menggunakan metode serta dalam cara penyampaian 

materi dan hal menumbuhkan semangat kerja Pengawas Pendidikan 

Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo 

dilkukan dengan berusaha untuk selalu aktif disetiap kegiatan sebagai 

contoh  terhadap steakholder. 

2. Kompetensi  supervise manajerial Pengawas Pendidikan Agama Islam 

(PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo yang merupakan 

kompetensi utama sebagai pengawas juga sudah terpenuhi dengan 

melaksanakan berbagai kegiatan, salah satunya melaksanaan kegiatan 
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supervise managerial, serta mencangkan program kepengawasan terhadap 

lembaga-lembaga binaannya dengan mengikuti program yang telah 

ditetapkan oleh Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo dengan 

mengkhususkan dalam pemenuhan standar satuan lembaga pendidikan, 

serta mengaitkan akan visi, misi dan tujuan suatu lembaga, menyusun 

instrument dalam melaksanakan tugas kepengawasannya, dengan 

menekankan dalam pemenuhan administrasi kelembagaan, membuat dan 

menyusun laporan hasil dari kegiatan penilaiannya, melaksanakan 

pembinaan dengan mengadakan seminar/workshop yang dalam 

melaksanakan kegiatan tersebut sekali dalam kurun satu semester, 

melaksanakan pembinaan dalam hal konseling terhadap kepala atau guru 

dengan menemui kepala lembaga untuk memberi pengertian akan 

pentingnya bimbingan dan penyuluhan terhadap persoalan-persoalan yang 

dihadapai dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di lingkungan 

lembaga, serta melakukan pemantauan dari hasil kegiatan-kegiatan yang 

telah terlaksana dan memantau penerapan delapan (8) standar nasional 

pendidikan yang mana harus dipenuhi oleh setiap suatu satuan lembaga 

pendidikan. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil temuan penelitian, sebagai bahan pertimbangan bagi 

pihak-pihak terkait, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 
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1. Kepada Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk terus lebih 

meningkatkan dan mengembangkan mutu Madrasah Diniyah di 

wilayah Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo supaya lembaga 

Madrasah Diniyah di wilayah Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo mampu memenuhi standar nasional pendidikan yang telah 

di tetapkan oleh Republik Indonesia serta menjadi lembaga yang 

unggul. 

2. Kepada Kepala Madrasah Diniyah di wilayah Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo hendaknya agar dapat menerapkan Standar Nasional 

Pendidikan yang telah di tetapkan Republik Indonesia yang telah 

disampaikan dan dijelaskan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dengan melakukan konsultasi 

terhadap Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo atau Lembaga Madrasah Diniyah yang sudah 

melaksanakan Standar Nasional Pendidikan di wilayah Kecamatan 

Slahung Kabupaten Ponorogo. 


