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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan analisis yang telah dirumuskan dari tinjauan teori dan hasil 

penelitian yang dilakukan mengenai Manajemen Pengelolaan Pondok Pesantren 

Modern Rahmatul Asri dalam Menanamkan Kedisiplinan pada Santri Kecamatan 

Maiwa Kabupaten Enrekang, maka dapat ditarik simpulan, sebagai berikut: 

5.1.1. Tingkat kedisiplinan santri berdasarkan ketaatan dan kepatuhan mereka 

terhadap segala peraturan dan tata tertib yang ditetapkan di Pondok Pesantren 

Modern Rahmatul Asri, termasuk dalam kategori baik. Santri di Pondok 

Pesantren Modern Rahmatul Asri, memiliki sikap yang ramah, murah senyum, 

sopan, rendah hati dan memahami sikap saling menghargai dan menghormati 

terhadap sesama. Segala jenis arahan yang disampaikan, baik tertulis maupun 

tidak tertulis, mereka lakukan atas dasar keseriusan dan penuh tanggung 

jawab, meskipun terkadang ada yang telat merespon dan bergerak, tetapi tidak 

ada satupun santri/santriwati yang berani membangkang apalagi tidak 

mengindahkan arahan yang disampaikan.  

5.1.2. Manajemen pengelolaan Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri dalam 

menanamkan kedisiplinan pada santri, telah sesuai dengan fungsi manajemen, 

yaitu planning, organizing, actuating dan controlling.  Konsep penanaman 

kedisiplinan pada santri, berjalan secara terjadwal, seperti menekankan 

keteladanan, memberikan kejeraan berupa sanksi yang bersifat mendidik dan 

memberikan maotivasi serta nasihat pada santri sesuai ketentuan dan 

peraturan yang diberlakukan di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri. 
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5.2. Saran  

 Peneliti memberikan saran, agar rencana yang telah ditetapkan dengan 

matang, dapat terwujud dengan hasil yang maksimal, sebagai berikut: 

5.2.1. Untuk mengoptimalkan sistem yang digunakan dalam menanamkan 

kedisiplinan pada santri di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri, sistem 

dan strategi yang ditetapkan di pondok pesantren lebih diperhatikan dan 

dipertegas lagi. Utamanya pada sistem dalam menekankan keteladanan dari 

pengurus, pengasuh dan pembina kepesantrenan kepada santri dan santriwati 

pondok pesantren. 

5.2.2. Manajemen pengelolaan Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri dalam 

menanamkan kedisiplinan pada santri, juga telah sesuai dengan fungsi 

manajemen dan strategi yang digunakan dalam menanamkan sikap 

kedisiplinan pada santri. Namun, sistem pengawasan harus diperhatikan 

dengan baik, agar tidak terjadi keteledoran dalam menjalankan  tugas dan 

tanggung jawab. Manajemen dan strategi perlu diseimbangkan, demi 

tercetaknya santri/santriwati yang disiplin dan bertanggung jawab. 

 

 

   

 


