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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan diperoleh paparan temuan data dan pembahasan sesuai 

dengan fokus penelitian, maka dapat dirumuskan sebuah kesimpulan 

berkaitan dengan peran ustadz dalam meningkatkan disiplin dan tanggung 

jawab siswa/santri pada masa pandemi di Madrasah Diniyah 

Hidayatussalafiyah Pule trenggalek sebagai berikut: 

1. Peran ustadz sebagai pendidik dalam meningkatkan disiplin dan 

tanggung jawab siswa di Madrasah Diniyah Hidayatussalafiyah Pule 

Trenggalek yaitu  menerapkan pembiasaan dengan memberi peraturan, 

penugasan dan hukuman atau teguran bagi yang melanggar peraturan 

guna melatih santri untuk disiplin dan tanggung jawab. Memberi 

materi pelajaran karakter dan akhlak, serta ustadz senantiasa menghiasi 

diri dengan kebaikan, menjalin kedekatan dan mencintai para santri 

seperti sebagai anak sendiri, ikhlas tanpa pamrih dalam mengajar, dan 

senantiasa mendoakan santri. 

2. Peran ustadz sebagai teladan dalam meningkatkan disiplin dan 

tanggung jawab siswa di Madrasah Diniyah Hidayatussalafiyah Pule 

Trenggalek yaitu dengan ustadz memberi contoh kepada siswa melalui 

kebiasaan baik di madrasah khususnya meliputi karakter, gaya hidup 
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dan hubungannya dengan santri. Bentuk kebiasaan yang dicontohkan 

ustadz dalam kegiatan sehari-hari di madrasah berkaitan dengan 

karakter disiplin dan tanggung jawab seperti memulai dan mengakhiri 

pembelajaran tepat waktu, memakai pakaian yang rapi dan sopan, 

bertutur kata yang baik, memimpin doa/mengajak santri untuk berdoa 

sebelum dan sesudah memulai pembelajaran, mengajar dengan 

sungguh-sungguh, memperhatikan santri-santrinya dan lain 

sebagainya.  

3. Peran ustadz sebagai penasehat dalam meningkatkan disiplin dan 

tanggung jawab siswa/santri di Madrasah Diniyah Hidayatussalafiyah 

Pule Trenggalek yaitu memberi nasehat secara individu maupun secara 

umum kepada santri dalam pembelajaran sesuai dengan keaadaan 

santri. Mengemas nasehat dalam bentuk  kisah-kisah dan diakhiri 

dengan nasehat untuk menimbulkan kesan agar nasehat dapat mudah 

diterima. Contoh nasehat berkaitan disiplin dan tanggung jawab yang 

diberikan seperti mengerjakan sholat tepat waktu, menjalankan 

kewajiban di rumah dan madrasah dengan baik, mematuhi orang tua, 

guru, ustadz dan peraturan yang ada di madrasah, menjalankan 

kewajiban ibadah, berperilaku, bertutur kata dan berbahasa yang baik 

kepada orang tua, guru, masyarakat dan teman, serta nasehat yang 

senantiasa ditekankan pada masa pandemi saat ini yaitu untuk selalu 

menaati protokol kesehatan dan tetap menjaga gaya hidup sehat 

kepada para santri. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh di Madrasah Diniyah 

Hidayatussalafiyah, peneliti dapat memberikan saran dan masukan sebagai 

berikut: 

1. Kepada ustadz dan ustadzah 

Ustadz dan ustadzah telah melaksanakan perannya dengan baik dan 

diharap selalu dipertahankan dan ditingkatkan kerjasama antara ustadz 

dan ustadzah dalam meningkatkan disiplin dan tanggung jawab santri 

karena semakin hari tantangan, situasi dan konsisi yang dihadapi akan 

semakin kompleks. 

2. Kepada orang tua 

Diharapkan orang tua juga mengambil peranannya dalam 

meningkatkan disiplin dan tanggung jawab anaknya sehingga terjadi 

sinergi antara dua pihak yang memiliki kedekatan dengan kehidupan 

anak 

3. Kepada peneliti berikutnya 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti 

lain, serta penelitian ini masih jauh dari kata sempurna maka penulis 

berharap ada banyak peneliti berikutnya yang mengambil tema seperti 

ini sehingga dapat diperoleh kajian lebih dalam lagi. 


