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BAB VI 

  PENUTUP  

 

 Pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dibahas pada bab-bab yang terdahulu, sehingga dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

A. Kesimpulan  

1. Peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Darul 

Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung 

a. Peran masyarakat dalam bentuk pemikiran, Peran dalam bentuk 

pemikiran, yakni orang tua memberi saran kepada madrasah terkait 

dengan perencanaan dan penyelenggaraan progam di madrasah. 

b. Peran masyarakat dalam kerja sukarela, yakni orang tua dan masyarakat 

bekerja sama dengan melakukan kegiatan gotong royong (roan) di 

madrasah dalam memberikan yang terbaik untuk penigkatan mutu 

pendidikan di madrasah. 

c. Peran dalam mengambil keputusan  dalam prosedur peningkatan mutu 

pendidikan di madrasah, yakni orang tua terlibat dalam pertemuan 

antara madrasah dan komite madrasah dan memberika masukan dan 

kritikan terhadap perencanaan program madrasah. 
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d. Peran dalam pembiayaan, yakni orang tua siswa menyumbang iuran 

untuk pelaksanaan beberapa kegiatan madrasah 

 Peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs 

Darul Falah Bendiljati Kulon tercipta atas kerjasama yang baik antara 

pihak madrasah termasuk kepala madrasah dengan masyarakat 

khususnya orang tua siswa. Kepemimpinan kepala madrasah sangat 

berperan sekali dalam meningkatkan peran masyarakat dan mutu 

pendidikan itu sendiri. Dibantu oleh orang tua siswa yang termasuk 

komite madrasah sebagai partner madrasah dalam melaksanakan 

kegiatan madrasah supaya berjalan dengan lancar. 

 

2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di MTs Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol 

Tulungagung 

a. Faktor pendukung 

1) Terjalin komunikasi yang baik antara pihak madrasah dan 

masyarakat/orang tua 

2) Kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anaknya 

3) Mendukung program madrasah 

4) Keterbukaan madrasah terhadap masukan dan kritikan dari 

masyarakat  

b. Faktor penghambat  
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1) Orang tua kurang memahami program madrasah 

2) Kurang pedulinya masyarakat  terhadap pendidikan 

3) Kesibukan orang tua yang membuat kurang mengawasi belajar anak 

dan jarang hadir dalam pertemuan dan membntu kegiatan madrasah 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang usai dilakukan oleh peneliti di MTs Darul 

Falah Bendiljati Kulon, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi kepala MTs Darul Falah Bendiljati Kulon agar dapat lebih 

meningkatkan peran masyarakat demi keberhasilan program madrasah dan 

keberhasilan belajar siswa. Meningkatkan peran masyarakat dari segala 

bentuk terutama pada peran orang tua siswa, dengan memberi penjelasan 

secara continue kepada seluruh orang tua siswa tentang program yang ada 

di madrasah. 

2. Bagi masyarakat khususnya orang tua siswa sebaiknya lebih 

memperhatikan anak dalam mendidik, membimbing, mengontrol belajar 

anak dan menjadi teladan yang baik bagi anak. 

3. Bagi peneliti yang akan dating seharusnya mampu melaksanakan penelitian 

yang lebih mendalam berkaitan dengan peran masyarakat dalam 

meningkatkan mutu pendidikan seingga menjadikan skripsi ini menjadi 

khazanah ilmu pengetahuan dbidang ilmu pengetahuan social.


