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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan dan pemaparan analisis dalam bab sebelumnya, peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bentuk/metode/pola corporate Social Responbility (CSR) dalam meningkatkan mutu 

madrasah pada program Djarum Peduli Madrasah. 

Pola/ metode CSR PT. Djarum yaitu dilaksanakan oleh yayasan milik perusahaan 

yaitu yang disebut Djarum Foundation. Djarum Foundation ini telah berdiri sejak 

1951. Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa bentuk atau pola pelaksanaaan CSR di PT. 

Djarum adalah dengan memakai pola membentuk yayasan atau foundation sendiri 

yang dikelola oleh perusahaan itu sendiri. Adapun model implementasi program CSR 

dari PT. Djarum mempunyai model sendiri yang meliputi 5 pilar program CSR nya 

yaitu: 

1) Djarum Bakti Olahraga  

2) Djarum Bakti Lingkungan 

3) Djarum Bakti Sosial 

4) Djarum Bakti Budaya 

5) Djarum Bakti Pendidikan 

Pola Djarum Foundation dengan model implementasi  Bakti Pendidikan inilah yang 

menjadi faktor eksternal bagi upaya peningkatan mutu pendidikan. Terutama dengan 

adanaya program Djarum Peduli Madrasah (DPM) ini dapat mempengaruhi 

peningkatan mutu madrasah terutama dalam hal menambah semangat/ motivasi 

belajar siswa dan semangat mengajar guru. 

2. Teknis pelaksanaan program CSR DPM di Mi NU Tsamrotul Wathon, sebagai 

berikut: 

1) Langkah awal niat baik, PT. Djarum bertujuan membantu dalam kadar kapasitas 

tertentu. Kemudian panitia mengadakan survey madrasah berdasarkan data-data 

dan kerjasama dengan pihak – pihak terkait demi keberhasilan program. 

2) Tahap seleksi, panitia menyeleksi madrasah yang berhak menerima program 

3) Tahap penetapan, setelah melalui proses seleksi penerima program, panitia 

menetapkan obyek yang akan menerima program. 

4) Tahap sosialisasi 
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5) Planing acara 

6) Tahap Pelaksanaan  

7) Tahap evaluasi 

8) Tahap pelaporan 

3. Kendala dan solusi. 

Kendala yang dialami panitia, sebagai berikut: 

a. Sosialisasi, kunjungan dan pengiriman material bantuan terhadap madrasah yang 

lokasinya jauh dan melalui jalan yang sulit ditempuh. 

b. Data yang kurang akurat mengenai jumlah murid dan guru yang berhak mendapat 

bantuan. 

c. Material bantuan yang rusak sebelum diserahkan, misalnya: jam dinding yang 

pecah di dalam mobil di tengah perjalanan. 

d. Pengemasan dan pengambilan material bantuan yang kadang tertukar dengan 

penerima (madrasah) yang lain. 

Solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut : 

a. Sosialisasi dan pendataan dipusatkan di   sekolah yang ditunjuk  tiap kecamatan. 

Sedang acara penyerahannya dipusatkan di salah satu madrasah di kecamatan 

tersebut. 

b. Dilakukan entry data ke komputer (data-base). 

c. Dilakukan pengawasan pengemasan yang lebih hati-hati. 

d. Penambahan personil yang bertugas menyerahkan bantuan material. 

 

B. Saran- Saran  

Dalam penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran-saran kepada : 

1. Pihak PT. Djarum Kudus 

Adanaya program CSR Djarum Peduli Madrasah lebih bisa memberikan bantuan 

kepada pihak madrasah sebgai penerima program sesuai dengan kebutuhan yang 

diharapkan oleh pihak madrasah (objek penerima program) agar tidak salah 

sasaran dan memberikan nilai atau reputasi bagi perusahaan dan akan dikenang 

dihati masyarakat dan akhirnya menjadikan keberlangsungan usaha dan 

berkesinambungan usaha dan program CSR.  

2. Pihak Madrasah  

Diharapkan dengan adanya keberadaan PT. Djarum dengan program CSR Djarum 

Peduli Madrasah dapat memberikan kontribusi, yaitu meringankan beban orang 



94 
 

tua siswa dan memberi apresiasi kepada guru, akhirnya bisa menambah semangat 

dalam proses kegiatan belajar mengajar di Madrasah secara umum dan di MI NU 

Tsamrotul Wathon Gondosari Gebog Kudus khususnya.  

 

C. Keterbatasan Penelitian  

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian 

ini, yang meliputi : 

1. Keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang masih kurang yang 

peneliti dapatkan. 

2. Keterbatasan waktu, biaya dan tenaga sehingga membuta penelitian ini belum 

maksimal. 

3. Keterbatasan pengetahuan peneliti dalam membuat dan menyusun tulisan ini 

sehingga perlu diuji kembali kendalanya ke depan. 

D. Penutup  

  Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dalam penulisan skripsi 

ini. Penulis sadar bahwa kripsi ini  masih jauh dari kesempurnaan meskipun penulis 

sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan 

yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik 

serta saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

 


