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A. Kesimpulan 

1. Usaha Guru Untuk Membimbing Belajar Santri 

Agar santri tetap semangat dalam mengikuti belajar dan 

pembelajaran, guru harus memberikan motivasi terhadap anak 

supaya lebih giat dalam belajar. Seperti memberikan penghargaan 

nilai yang bagus, sebab itu akan jadi pengaruh santri untuk tetap 

semangat belajar.  

2. Usaha Guru Untuk Memfasilitasi Belajar Santri 

  Selain adanya fasilitas-fasilitas yang telah disediakan di 

madrasah untuk santri, dukungan dari orang tua juga sangat penting. 

Sebab dengan santri mendapat dukungan orang tua, santri menjadi 

melangkah tanpa beban, santri menjadi mudah untuk diajari, mudah 

belajar, mudah dididik, mudah di nasehati. Beda dengan santri yang 

tidak dapat dukungan dari orang tua, suasah diatur, di nasehati, 

karena santri merasa terbebani dengan sikap orang tuanya yang 

kurang mendukung dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. 

3. Usaha Guru Untuk Memotivasi Belajar Santri 

  Dalam pendidikan Madrasah, motivasi sangat mempengaruhi 

dalam proses belajar dan pembelajaran santri. Motivasi belajar yang 

tinggi tercermin dari ketekunan yang tidak mudah patah untuk 



 

 
 

mencapai sukses meskipun dihadang oleh berbagai kesulitan.  

Adapun ciri-ciri santri yang termotivasi belajar untuk berprestasi 

antara lain tekun, ulet menghadapi kesulitan, lebih senang bekerja 

sendiri, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, 

dapat mempertahankan pendapat, senang mencari dan memecahkan 

masalah. 

B. Saran  

1. Kepada kepala Madrasah 

  Supaya dalam peningkatan suatu mutu pendidika dalam 

menopang pencapaian visi dan misi madrasah, maka sebaiknya 

dalam kepemimpinannya kepala madrasah lebih di tingkatkan 

kemampuannya dalam melaksanakan tugas sabagai adukator, leader 

dan supervisor, supaya mencapai tujuan pembelajaran yang 

berkualitas. 

2. Kepada Guru 

 Supaya para santri memiliki motivasi yang tinggi dalam 

pembelajaran, sabaiknya dikembangkan secara terus menerus yang 

memuat variasi sumber pembelajaran, pendekatan, metode 

pembelajaran serta evaluasi pembelajaran juga di tingkatkan kualitas 

komunikasi dengan para orang tua siswa dan kelompok kerja guru. 

3. Kepada Penulis yang akan datang 

Supaya pembahasan mengenai Usaha Guru untuk 

meningkatkan Belajar Santri Madrasah Baiturrohman Talun kulon 

Bandung Tulungagung dapat di ungkapkan lebih mendetail, 



 

 
 

sebaiknya di rumuskan design penelitian yang menerapkan berbagai 

pendekatan keilmuan dan berbagai metode penelitian. 

 


