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BAB V 

PENUTUPAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan penyajian data tentang Kontribusi 

Alumni terhadap Pengelolaan Pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) 

Manbaul Ulum Kabupaten Banjar dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kontribusi alumni Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Manbaul Ulum yaitu 

dalam bentuk mengadakan Reuni akbar yang biasanya diakan beriringan 

dengan acara haul pendiri Manbaul Ulum pada 14 Ramadhan, kemudian acara 

pekan rajabiyah kegiatan promosi Manbaul Ulum dalam bentuk perlombaan 

yang ditujukan untuk siswa SMP/MTs Sederajat pada bulan rajab, terakhir 

diadakan pada 15-17 Rajab 1440 H/ 22-24 Maret 2019. Penggalangan dana 

pembangunan biasanya dilakukan dengan membuat pengumuman di grub 

alumni dengan waktu yang tidak ditentukan sesuai kebutuhan pada kebiasaan 

nya ada alumni yang membantu dengan uang dengan nominal yang terkumpul 

kebiasaannya kurang lebih 15 juta rupiah, membantu bahan material seperti 

pintu, korsen, dan lain-lain, bahkan ketika haul pendiri Manbaul Ulum ada 

alumni yang menyumbang satu ekor sapi untuk disembelih dan dijadikan 

hidangan. Terakhir kegiatan penggalangan dana bencana yang dilakukan 

ketika ada bencana yang terjadi dan waktunya pun tidak menentu salah satu 

contoh Ikatan Keluarga Alumni Manbaul Ulum ikut berkontribusi dalam acara 
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penggalangan dana pada saat terjadi kebakaran di Alalak pada 29 Agustus 

2019. 

2. Kontribusi alumni dalam memenuhi unsur pengelolaan pendidikan yaitu 

organisasi pendidikan: alumni mendirikan ikatan alumni untuk menguatkan 

silaturahmi dan memperjelas keadaan alumni di Madrasah Aliyah Swasta 

(MAS) Manbaul Ulum diberi nama IKAMU (Ikatan Keluarga Alumni 

Manbaul Ulum), manajemen sekolah kontemporer: alumni membantu promosi 

sekolah dengan pembuktian kualiatas lulusan Manbaul Ulum yang berguna di 

masyarakat dengan mengadakan kegiatan kegiatan penggalangan dana dan 

lomba-lomba, kepemimpinan pendidikan: posisi kepala sekolah di Madrasah 

Aliyah Swasta (MAS) Manbaul Ulum diisi oleh alumni mereka sendiri , 

sistem informasi manajemen: staff tata usaha diisi oleh alumni sekolah 

Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Manbaul Ulum didalam mengembangkan 

system informasi manajemen sekolah, manajemen pelaksanaan kurikulum: 

alumni ikut serta memberikan saran dan masukan terhadap pendidikan di 

Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Manbaul Ulum , manajemen peserta didik: 

alumni ikut serta memberikan saran dan masukan terhadap pendidikan di 

Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Manbaul Ulum , manajemen sarana 

prasarana: alumni melakukan penggalangan dana pembangunan biasanya 

dilakukan dengan membuat pengumuman di grup alumni dengan waktu yang 

tidak ditentukan sesuai kebutuhan pada kebiasaan nya ada alumni yang 

membantu dengan uang dengan nominal yang terkumpul kebiasaannya kurang 

lebih 15 juta rupiah, membantu bahan material seperti pintu, korsen, dan lain-
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lain , manajemen tenaga pendidik: beberapa guru di Madrasah Aliyah Swasta 

(MAS) Manbaul Ulum disi oleh alumni, manajemen hubungan sekolah dan 

masyarakat: alumni membantu promosi sekolah dengan pembuktian kualiatas 

lulusan Manbaul Ulum yang berguna di masyarakat dengan mengadakan 

kegiatan kegiatan penggalangan dana dan lomba-lomba, pengawasan 

pendidikan: alumni ikut serta memberikan saran dan masukan terhadap 

pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Manbaul Ulum. 

 

B. Saran- saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan penyajian data tentang Manajemen 

Alumni dan Kontribusinya terhadap Pengembangan Pendidikan di Madrasah 

Aliyah Swasta (MAS) Manbaul Ulum Kabupaten Banjar Peneliti memberi saran 

sebagai berikut: 

1. Hubungan sekolah dengan alumni harus terus dijaga dan dapat aktif dalam 

meregenerasi alumni agar sekolah dan alumni saling merasakan feedback 

secara berkelanjutan. Kontribusi alumni ini harus dijaga oleh sekolah dengan 

cara tetap menghargai alumni, saling bantu membantu, dan yang paling 

penting selalu libatkan alumni didalam hal yang berkaitan urgen dengan 

sekolah. 

2. Tidak hanya disekolah, perguruan tinggi pun bisa mengelola dengan baik 

alumni nya agar dapat kontribusi yang baik dari alumni. 
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