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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang peran komite 

madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Tabalong, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

a. Peran sebagai pemberi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan 

pendidikan 

Komite madrasah hanya terlibat dalam memberikan pertimbangan 

menyangkut hal pendanaan yang berasal dari orang tua siswa, sarana dan 

prasarana. Komite juga ikut memberikan pertimbangan atas penggunaan 

dana yang berasal dari pemerintah. 

b. Peran sebagai pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran 

maupun tenaga dalam menyelenggarakan pendidikan di madrasah 

Komite madrasah hanya memberikan dukungan dalam bentuk materil 

akan tetapi tidak dalam jumlah yang besar 

c. Peran sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pendididkan 
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Komite Madrasah hanya melakukan kontrol terhadap penggunaan dana 

yang diperoleh dari orang tua murid dan penggunaan dana dari 

pemerintah pusat dan daerah seperti dana bantuan operasional. 

d. Peran sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat disekolah 

Komite Madrasah sebagai mediator sejauh ini wujudnya berupa 

penghubung antara kepala sekolah dengan masyarakat, kepala sekolah 

dengan dewan pendidikan serta kepala sekolah dengan sekolah itu sendiri 

dalam hal ini guru, staf karyawan serta murid, juga mempermudah 

masyarakat menyalurkan apa yang menjadi aspirasi untuk sekolah. 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peran Komite Madrasah Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan 

a. Partisipasi Komite Madrasah 

Komite Madrasah berpartisipasi dalam bentuk memberikan masukan dan 

saran baik itu tentang menanggulangi kekurangan guru ataupun 

berhubungan dengan masalah anggaran sekolah. 

b. Latar Belakang Pendidikan Pengurus Komite Madrasah 

Rata-rata latar belakang pengurus komite madrasah berpendidikan 

terakhir S1/S2 dan ada juga satu SLTA/MAN. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan di atas, berikut diajukan 

beberapa saran: 

1. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Tabalong, diharapkan komite madrasah lebih berperan aktif memberikan 



66 

 

arahan kepada masyarakat arti pentingnya peningkatan mutu pendidikan 

agar generasi bangsa berkualitas. 

2. Diharapkan baik itu komite madrasah, kepala sekolah, staff, dan guru bisa 

saling bersosialisasi dengan masyarakat tentang bagaimana mewujudkan 

mutu pendidikan  yang berkualitas dilingkungan madrasah. 

3. Para anggota dan pengurus komite harus lebih berkomitmen dalam 

menjalankan amanah, timbulkan rasa sence of bellonging (rasa memiliki) 

terhadap pendidikan, khususnya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong. 

4. Kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam kepengurusan komite saat 

ini, hendaknya menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk perubahan dan 

perbaikan kinerja komite madrasah ke depan. 


