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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Pada bab ini, peneliti membahas mengenai (a) kesimpulan mengenai tiap 

fokus penelitian yaitu Perencanaan Kesiswaan, Proses Pembinaan Kesiswaan, 

serta Evaluasi Kesiswaan; (b) implikasi yang terdiri atas implikasi secara 

teoristis dan praktis; dan (c) saran yang terdiri dari lembaga pendidikan, 

peneliti selanjutnya, dan pembaca.  

1. Perencenaan Kesiswaan dalam Membentuk Karakter Santri di Pondok 

Pesantren Ahmada Al-Hikmah Purwoasri Kediri 

 Perencanaan kesiswaan di Pondok Ahmada Al-Hikmah ini 

meliputi analisis kebutuhan santri yang terdiri atas perkiraan terhadap 

jumlah santri baru yang akan masuk, mempersiapkan beberapa fasilitas 

dan perabot, serta menentukan program awal untuk santri. Pada 

penerimaan peserta didik baru ini dilakukan secara onlne atau offline. 

Setelah dilakukan pendaftaran, maka langkah selanjutnya adalah dengan 

mencatatnya dalam buku induk. Kemudian, santri tersebut ditempatkan 

pada kamar dan kelas. Penentuan kelas berdasarkan kemampuan santri 

dan masing-masing santri baru akan mendapatkan kamar tersendiri 

dengan sesama santri baru sekaligus mengenalkan budaya dan suasana 

pondok. 
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2. Proses Pembinaan Kesiswaan dalam Mmebentuk Karakter Santri di 

Pondok Pesantren Ahmada Al-Hikmah Purwoasri Kediri 

 Kegiatan pembinaan pada Pondok Pesantren Ahmada Al-Hikmah 

adalah dengan melaksanakan program pembelajaran madrasah diniyah. 

Madrasah diniyah ini terdiri dari beberapa tingkatan yakni syifa’, tuhfah, 

jurumiyah, imrithi, dan alfiyah. Pada konteks penanaman karakter, 

madrasah diniyah ini menggunakan Kitab Washoya, yakni kitab yang 

berisi tentang nashihat-nasihat. Proses pembinaan santri dapat dilakukan 

dengan mengadakan berbagai kegiatan. Kegiatan–kegiatannya antara lain 

musyawarah, salat berjamaah, mengaji kitab, roan, dan khitobah, serta 

seni bela diri Pagar Nusa.  

 Model yang digunakan di Pondok Pesantren Ahmada Al-Hikmah 

dalam membentuk karakter santri adalah dengan menerapkan beberapa 

model antara lain lain model pembiasaan, keteladanan, pemberian nasihat, 

penetapan regulasi atau aturan-aturan, dan juga pemberian reward dan 

punishment. 

3. Evaluasi Kesiswaan dalam Membentuk Karakter Santri di Pondok 

Pesantren Ahmada Al-Hikmah Purwoasri Kediri 

 Evaluasi kegiatan santri dengan melalui rapat. Rapat tersebut 

terdiri atas dua jenis, yang pertama adalah rapat mingguan dan yang ke 

dua adalah rapat tahunan. Kemudian, dari segi evaluasi pembelajarannya, 

Pondok Pesantren Ahmada Al-Hikmah dengan mengadakan ulangan 

harian dan ujian semester. Ujian tersebut berupa soal tertulis, baca 
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kitab,hafalan, dan pemenuhan makna kitab. Selain evaluasi pembelajaran 

dan kegiatan, evaluasi yang selanjutnya adalah dengan evaluasi perilaku 

santri, yaitu berupa pengamatan terhadap tingkah laku santri sampai 

dengan pemberian hukuman atau takzir.. 

 

B. Saran 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen kesiswaan 

dalam membentuk karakter santri di Pondok Pesantren Ahmada Al- Hikmah 

Purwoasri Kediri. Peneliti akan menyampaikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi pondok pesantren 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan dan inspirasi 

bagi pondok pesantren, terutama bagi pengasuh pondok, pembina, 

maupun pengurus pondok pesantren agar dapat berkontribusi 

menyumbangkan ide kreatifnya mengenai pengelolaan atau manajemen 

kesiswaan yang diaplikasikan pada santri.  Sehingga, dengan manajemen 

kesiswaan yang baik, pondok pesantren akan lebih teratur dan 

terkondisikan. Mempunyai, manajemen yang bagus adalah cita-cita bagi 

semua lembaga pendidikan tidak terkecuali pada pondok pesantren. 

Sehingga, para konsumen atau para  orang tua akan lebih tertarik dalam 

kelanjutan pendidikan anaknya. Selain itu, pondok pesantren yang 

memiliki manajemen kesiswaan yang maju akan dapat bersaing dengan 

pondok pesantren atau lembaga pendidikan lainnya. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dan diperluas 

dengan berbagai pembahasan yang lebih rinci mengenai manajemen 

kesiswaan, karena dalam penelitian ini peneliti mengakui bahwa adanya 

keterbatasan dan kurangnya kedetailan mengenai manajemen kesiswaan.  

3. Bagi pembaca 

 Penelitian ini dapat dijadikan gambaran tentang bagaimana 

manajemen kesiswaan serta sebagai bahan diskusi dalam kajian 

mengenai manajemen kesiswaan di madrasah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


