
BABV 

SJMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan teuman dan analisa penelitian sebagaimana yang telah diurailcan 

dalam bab empat diatas, maka dapat ditarik simp ulan sebagai berikut : 

I. Sistem penerimaan santri/dyah baru di pesantten Darularafah belum terlaksana 

dengan baik sesuai dengan prosedur dan keteotuan umum yang berlalru. 

Walaupun dalam hal kepanitiaan, jadual kegiatan serta persyaratan sudah sesuai 

dengan ketentuan umum yang berlaku tetapi sisi lainnya khususnya dalam hal 

penetapan daya tampung tidak ada ditetaplcan dengan jelas sehingga sistem 

seleksi yang dibeclakukan belurn mengarah kepada pemenuhan kriteria kualitas 

melainkan kriteria kuantitas. 

2. Pola dan strategi yang diberlakukan dan diterapkan pesantren Darularafah 

dalam hal penempatan santri/dyah di asrama sudah culrup baik dan dapat 

memberikan wama serta ciri tersendiri bagi pesantren Darularafah sehingga 

para santri/dyah dapat secara nyaman dan aman selarna berada di diasrama 

dengan segala aktivitasnya. 

3. Pelayanan terhadap kebutuhan pokok sehari·hari santri/dyah di asrarna 

khususnya dalam hal kebutuhan makanan lbelum memenuhi standar makanan 

empat sehat lima sempuma, namun standar gizi makanan tetap dijaga. Tetapi 

dalam hal pelayanan kesehatan sudah baik dengan tersedianya klinik yang baik 

yang siap dan mampu melayani keluhan kesehatan santri/dyab. 
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4. Pola pengawasan terhadap santri/dyah selama berada di asrama pesantren 

Darularafah sudah tersistem dengan baik melalui pengawasan terpadu dan 

berlapis dengan melibatkan seluruh komponen yang ada dan dilakukan selama 

24 ( dua puluh empat) jam. Hal ini didukung pula oleh peraturan yang culcup 

ketal dengan sanksi hukuman bagi yang melanggar. 

B. Saran 

I . Pihak yayasan diharapkan sejak awal penerimaan santri/dyah baru dapat 

mcnenrukan daya tampung untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan 

yang ada. 

2. Pibak yayasan diharapkan dapat memperbaiki menu makanan santri/dyah agar 

memenuhi standar menu empat sehat lima sempuma. 

3. Pihak yayasan diharapkan dapat menycmpumakan manajemen pondok 

pesantrcn dengan merumuskan struktur organisasi serta wewenang dan 

tanggung jawab yang tegas di antara personal pondok pesantren. 

4. Kepada orang tua diharapkan juga dapat menarnbah menu makanan santri/dyah 

pada waktu-waktu tcrtentu secara berkaJa agar kebutuhan standar menu 

makanan dapat terpenuhi. 
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