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5.1.2. Peran Kepala Madrasah Al-Munawwarah dalam Pemberdayaan 

Masyarakat. 

5.1.2.1.Kepala Madrasah aliyah Al-Munawwarah melalui Komite 

madrasah  

Kepala madrasah aliyah Al-Munawwarah telah 

mengoptimalkan ruang bagi masyarakat seperti orangtua/wali 

siswa(i) untuk memberikan kontribusi dalam bentuk aspirasi yang 

bertujuan untuk mengembangkan madrasah. Selain mengontrol 

seluruh agenda dan forum komite madrasah, kepala madrasah 

juga menindak lanjuti segala aspirasi dan masukan untuk 

dijalankan dalam bentuk program-program yang relevan terhadap 

tujuan pendidikan 

5.1.2.2.Melibatkan masyarakat dalam kegiatan seremonial 

keagamaan,  

Melibatkan masyarakat dalam kegiatan seremonial 

keagamaan adalah salah satu upaya yang dilestarikan oleh kepala 

madrasah mengingat kegiatan keagaaman merupakan manifestasi 

dari nilai-nilai cultural dan spiritual yang menjadi penentu 

kokohnya ikatan kekeluargaan antara masyarakat dan madrasah 

aliyah Al-Munawwarah. Kegiatan keagamaan yang direalisasikan 

oleh pihak madrasah juga merupakan upaya untuk menjaga 

keharmonisan komunikasi antara masyarakat dan madrasah.  

Terlaksananya hubungan kemitraan antara madrasah aliyah Al-

Munawwarah dan masyarakat dihasilkan melalui trust masyarakat yang terus ada 
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berkat kesamaan nilai-nilai yang dibangun dari awal oleh kedua belah pihak. 

Sinergitas dan loyalitas kebersamaan ditopang penuh dengan adanya kesamaan 

perspektif nilai-nilai spiritual yang membudaya. 

5.2. Rekomendasi 

Di dalam tulisan ini penulis telah menguraikan beberapa  hasil temuan 

beserta pembahasannya. Maka melalui tulisan ini pula penulis memberikan 

rekomendasi kepada beberapa pihak sebagai berikut: 

5.2.1. Kepala Madrasah Aliyah Al-Munawwarah 

Teruntuk kepala madrasah yang bersangkutan semoga lebih 

mencermati segala bentuk peluang yang ada dan kapabilitas yang dimilki 

untuk mengembangkan madrasah, terutama melalui pemberdayaan 

masyarakat. Setelah melalui pengamatan peneliti menemukan fakta-fakta 

di lapangan bahwa pemberdayaan masyarakat yang direalisasi masih saja 

ada kekurangan yang menuntut kepala madrasah aliyah Al-Munawwarah 

agar lebih memperhatikannya lagi. 

5.2.2. Masyarakat Pemangku Kepentingan Terhadap Madrasah 

Teruntuk masyarakat sendiri sebagai stakeholder dalam lembaga 

pendidikan dalam hal ini Orangtua/Wali siswa yang memiliki kepentingan 

secara langsung kepada madrasah agar sekiranya dapat membantu 

memberikan kontribusi yang optimal terhadap pengembangan madrasah 

agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. sehingga dengan 

terciptanya lembaga pendidikan yang kompatibel dapat dengan subjektif 

menjadi pelopor pengembangan taraf hidup masyarakat kedepannya 

 


