
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan ketarangan dan analisa yang telah dilakukan bab demi bab, 

maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan, yaitu : 

a. Didirikankannya Pondok pesantren Darularafah Raya sebagai lembaga 

Pendidikan untuk membina genarasi muda penerus bangsa agar dapat 

memiliki mental dan moralitas yang baik, yang sesuai dengan sendi – 

sendi ajaran Agama Islam. 

b. Perkembangan Pondok Pesantren Darularafah Raya berkaitan dengan 

mutu dan kualitas pendidikan yang ada di pondok pesantren yang 

berhubungan antara fasilitas  sarana yang memadai dengan kemampuan 

para staff pengajar ustadz/guru dapat mendukung keberhasilan belajar para 

santri. 

c. Aktivitas Pesantren seperti kegiatan belajar sudah terlaksana dengan baik 

dan aktif, yang mana para Santri dan Guru/ ustadz sudah melaksanakan 

fungsinya masing – masing secara konsekuen. Para Guru sebagai tenaga 

pendidik menyampaikan matari pelajaran kepada para santri serta 

memberikan motivasi untuk belajar lebih giat dan sungguh – sungguh 

guna mencapai prestasi  belajar yang maksimal dan diharapkan Ilmu 



pengetahuannya dapat dimanfaatkan dan diterapkan di lingkungan 

masyarakat luas. 

d. Dengan adanya kemampuan para ustadz dalam menyampaikan materi 

pelajaran dengan berbagai macam metode sehingga dapat dikuasai dengan 

baik oleh para santri dan menghasilkan prestasi yang maksimal. 

 

B. Saran  

a. Diharapkan kepada pihak pondok pesantren agar lebih memperhatikan 

para santri supaya lebih giat lagi dalam belajar. 

b. Diharapkan kepada para ustadz  yang mengajar di pondok pesantren 

agar lebih baik lagi dalam menjalankan tugas proses belajar mengajar 

sehingga dapat menambah kualitas pengajaran di pondok pesantren. 

c. Kiranya perlu peningkatan dalam pengadaan sarana dan prasana yang 

ada di pondok pesantren, sehingga terjalin keselarasan belajar bagi 

para santri. 

d. Diharapkan kepada para ustadz  dan seluruh pihak pondok pesantren 

serta para orang tua /wali murid, agar dapat bekerjasama dengan baik 

demi peningkatan proses belajar mengajar di pondok pesantren. 

e. Diharapkan kepada para kyai supaya lebih mendalami kurikulum yang 

berlaku demi peningkatan pengajaran serta untuk lebih memotivasi 

para santri supaya lebih ayat dan sungguh –sungguh dalam belajar di 

pondok pesantren. 

 



 

f. Diharapkan kepada pemerintah daerah, melalui Departemen 

Pendidikan Nasional agar dapat bekerjasama dengan Departemen 

Agama Bidang Pendidikan supaya dapat memperhatikan keberadaan 

pondok pesantren di Indonesia. 

 

  

 


