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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pada bab terdahulu maka penulis dapat menarik suatu 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada MAN 1 Palembang sudah 

cukup baik. Adapun bentuk dukungan yang diberikan tersebut berupa 

partisipasi uang dan barang, partisipasi tenaga dan keterampilan serta 

partisipasi pikiran. Namun dari dari beberapa partisipasi tersebut 

partisipasi uang dan pikiran yang terkadang masih sulit diberikan oleh 

orang tua siswa maupun masyarakat sekitar. 

2. Upaya madrasah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di MAN 1 

Palembang dengan cara menjalin silaturahmi dan musyawarah pada saat 

pertemuan dengan orang tua murid, kunjungan ke rumah murid, surat 

menyurat, pendekatan melalui tokoh masyarakat, publisitas dan sosialisasi 

madrasah dan pengambilan raport siswa melalui orang tua/wali murid. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di MAN 1 

Palembang, adalah sebagai berikut: faktor pendukung yang meliputi 

adanya kemauan dan kemampuan dari dalam diri individu/masyarakat 

yang ingin berpartisipasi, pihak madrasah senantiasa memberikan 

kesempatan kepada orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

penylenggaraan pendidikan di madrasah, tingkat pendidikan yang tinggi 
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dan  penghasilan atau pendapatan dari orang tua siswa yang beragam. 

Sedangkan faktor penghambatnya meliputi lokasi dan akses ke madrasah 

yang cukup jauh, orang tua dan masyarakat yang memiliki kesibukan 

masing-masing sehingga sulit meluangkan waktu untuk hadir ke madrasah 

untuk kegiatan diskusi atau rapat, serta pelayanan maupun himbauan yang 

masih terbatas karena minimnya kemampuan dan komunikasi yang intens 

antara pengelola madrasah terhadap orang tua siswa maupun masyarakat 

luar. 

 

B. Saran-saran 

1. Diharapkan kepada kepala MAN 1 untuk dapat mengerti dan memenuhi 

kebutuhan madrasah, memfungsikan semua staf dan guru dengan baik, 

serta memiliki keterbukaan dan menghimbau kepada orang tua dan 

masyarakat untuk menjadi bagian dalam penyelenggaraan pendidikan di 

madrasah. 

2. Diharapkan tenaga pendidik dan seluruh civitas akademik MAN 1 

Palembang untuk lebih meningkatkan kebersamaan dan kerjasama kepada 

orang tua murid dalam meningkatkan pembelajaran peserta didik secara 

tematik dan berkesinambungan. 

3. Diharapkan kepada orang tua murid dan masyarakat dapat lebih 

berinisiatif untuk melibatkan diri dalam kegiatan pendidikan yang ada di 

madrasah.  


