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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data angket, observasi, wawancara dan dokumentasi

yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa : Kolaborasi Pendidikan Formal,

Informal dan Non Formal Di Pondok Pesantren Kecamatan Bangkinang : 1)

Bentuk kolaborasi antara sekolah, orang tua dan masyarakat adalah mengadakan

pertemuan dengan orang tua pada hari penerimaan siswa baru, mengadakan surat

menyurat antara sekolah dengan orang tua, memberikan surat peringatan kepada

orang tua tentang akhlak siswa, melakukan komunikasi Via Telepon, konsultasi

langsung, membuat surat perjanjian, memberi peringatan tentang nilai rapor anak,

mengundang orang tua dalam penerimaan, mengadakan kunjungan ke rumah

orang tua ketika siswa sakit, orang tua dipercayakan untuk lebih mengawasi

anaknya di rumah dan dapat selalu membina akhlak anak, tidak boleh membawa

Hp ke sekolah, dan orang tua seharusnya diberi pemahaman bahwa pembinaan

akhlak anak dirumah menjadi salah satu faktor utama. Kerjasama dengan

masyarakat : melakukan bakti sosial bersama, melakukan komunikasi via telepon

apabila santri berkeliaran di luar pekarangan sekolah pada jam pelajaran, menegur

santri apabila melakukan kesalahan, menggunakan mesjid untuk beribadah. 2)

Metode yang digunakan dalam membina akhlak siswa : metode nasehat, metode

keteladanan, metode pembiasaan, metode persuasif, dan metode keagamaan
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis memberikan beberapa saran

yang berhubungan dengan Kolaborasi Pendidikan Formal, Informal dan Non

Formal Di Pondok Pesantren Kecamatan Bangkinang

1. Kepada guru, hendaknya para guru lebih meningkatkan memberikan motivasi

kepada peserta didik supaya lebih rajin dalam mengikuti pembelajaran. Selain

itu guru harus lebih sabar dan bijaksana dalam menghadapi anak yang

bermasalah sehingga mereka menjadi lebih baik. Hal yang paling penting yaitu

guru harus selalu menjalin kerjasama dengan orang tua siswa, selalu

menghimbau kepada mereka agar mau bertukar informasi dan mau memenuhi

undangan dari pihak sekolah.

2. Kepada orang tua, orang tua sangat berperan dalam melakukan pengawasan

terhadap segala aktivitas anak di rumah. Oleh karena itu diharapkan kepada

orang tua semakin menyadari akan pentingnya membina akhlak anak, serta

lebih mempererat hubungan kerjasama dengan pihak sekolah demi kebaikan

bersama, jadi hendaknya orang tua meluangkan waktu untuk menghadiri

pertemuan yang diadakan sekolah.


