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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian data yang didapatkan peneliti dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan hubungan madrasah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu 

di MTsN 2 Banjarmasin sudah berjalan dengan optimal yang dilaksanakan 

melalui: 

a. Kerjasama dengan orang tua/wali murid dan masyarakat dalam hal, yaitu 

hubungan organisasi melalui komite madrasah dan hubungan individual 

melalui personal dengan menerima kunjungan, kritik dan saran untuk 

kemajuan dan meningkatkan mutu madrasah. 

b. Partisipasi madrasah dalam kegiatan sosial yang diperlukan masyarakat 

dalam mewujudkan terciptanya hubungan antara madrasah dan 

masyarakat dengan bersikap aktif dalam usaha memajukan masyarakat 

di lingkungannya. 

c. Kerjasama dengan instansi pemerintahan seperti kepolisian, puskemas, 

mahasiswa atau instansi lain dalam bentuk hubungan untk memperluas 

wawasan keilmuan dan informmasi. 

d. Bentuk dan teknik yang digunakan dalam menjalin hubungan dengan 

masyarakat dalam menigkatkan mutu yaitu: 

1) Laporan kepada orang tua murid/ masyarakat, 2) Pameran sekolah, 

3) Open House, 4) Melalui penjelasan oleh staf madrasah, 5) 
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2) Gambaran keadaan madrasah melalui murid kepada orang tua dan 

masyarakat. 

2. Partisipasi mayarakat dalam meningkatkan mutu di MTsN 2 Banjarmasin 

a. Mutu MTsN 2 Banjarmasin saat ini sudah sangat baik, madrasah telah 

menunjukkan pencapaian positif dalam berbagai macam baik dari segi 

akademik maupun non akademik, madasah dengan melakukan 3 tahapan 

dalam penerimaan peserta didik yaitu input, proses dan output yang 

baik.  

b. Minat masyarakat terhadap madrasah, mutu madrasah semakin tahun 

semakin baik ditandai dengan banyaknya peminat yang medaftar ke 

madrasah, Madrasah selalu menerima kritikan dan masukan yang 

diberikan masyarakat untuk memperbaiki dan mempermudah proses 

madrasah dalam meningkatkan mutu madrasah. 

c. Strategi meningkatkan mutu dengan menjalin hubungan madrasah dan 

masyarakat di MTsN 2 Banjarmasin dengan beberapa cara yaitu:  1) 

Membentuk kelompok belajar MIPA dan Bahasa, 2) Meningkatkan 

kualitas guru, 3) Program partisipasi madrasah dan keikutsertaan sivitas 

dalam kegiatan masyarakat sekitar, 4) Program olahraga dan kesenian 

madrasah, 5) Program karyawisata  
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B. Saran- saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan diatas, berikut diajukan 

beberapa saran: 

1. Pengelolaan hubungan madrasah dan masyarakat dalam  meningkatkan 

mutu di MTsN 2 Banjarmasin hendakya lebih ditingkatkan, terutama dalam 

menjalin hubungan dengan masyarakat dan melakukan evaluasi yang baik 

demi kemajuan madrasah. 

2. Partisipasi masyarakat dalam menigkatkan mutu diMTsN 2 Banjarmasin 

agar lebih ditingkatkan, dalam hal  hubungan madrasah dengan masyarakat 

untuk memperlancar kegiatan proses belajar mengajar agar tujuan 

pendidikan tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan meningkatnya 

mutu madrasah yang baik. 


