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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari data hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perencanaan program pendidikan Boarding School dalam meningkatkan 

hasil belajar di SMP Unggulan Al Falah dilakukan dengan beberapa langkah 

yaitu menentukan tujuan, visi dan juga misi untuk memudahkan dalam 

melaksanakan program nantinya. Yang kedua perencanaan kurikulum 

program pendidikan yang akan dijalankan ketika pelaksanaan nanti, sarana 

dan prasarana untuk menunjang pembelajaran, serta pembiayaan program 

untuk mensukseskan pendanaan yang dibutuhkan saat pelaksanaan 

nantinya.Pelaksanaan program pendidikan dalam Peningkatan hasil belajar 

siswa di SMP Unggul Al Falah dilaksanakan dengan berbagai cara, yang 

pertama adalah kegiatan pembelajaran bahasa Arab pagi dan bahasa Inggris 

pagi di sekolah. Kedua adalah tahfidz dengan metode Yahqi untuk mencapai 

hasil hafalan yang tetap dalam program Tahfidz Al Quran, rutin dengan 

kegiatan manual dan beradab, melakukan kegiatan ekstrakurikuler, 

pengajian kitab Ta'lim Muta'lim yaitu mencari ilmu dan tata cara 

mengamalkan sesuai dengan isi kitab ta'lim,  

mengaji, sholat berjamaah (sholat wajib, sholat dhuha dan jumat) dan sholat 

sebelum dan sesudah sekolah. 
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2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat manajemen boarding school 

adalah :  

a. Faktor pendukung  

Faktor pendukung dalam manajemen di boarding school 

adalah sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai dan 

mendukung, adanya kerjasama antara guru-guru pembimbing 

pada semua kegiatan bekerja dengan baik, peraturan apabila 

melanggar tidak ikut kegiatan diberi sangsi. 

b. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat dalam manajemen boarding school 

adalah yang pertama di peserta didik jadi kalua dikelas dua 

dan tiga siswa-siswi mengalami naik-turun dalam 

kedisiplinannya jadi siswa-siswi diberi tugas untuk 

mengondisikan keberlangsungan kegiatan agar menjadi 

maksimal. Kedua dalam keterbatasan waktu untuk belajar 

atau murojaah hafalan karena banyaknya kegiatan di habis 

magrib dan isyak jadi untuk murojahnya dilakukan setiap 

habis jama’ah subuh. Ketiga pada kegiatan sore hari mengaji 

kitab ta’lim siswa-siswi kehadiranya kurang lengkap 

dikarenan ada yang bersih-bersih dan ditugasi membatu 

memakak untuk makan malam. 
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B. Saran  

1. Kepada pihak sekolah SMP Unggulan Al Falah untuk lebih memaksimalkan 

kegiatan keagamaan yang ada di sekolah, sehingga diharapkan peserta didik 

lebih rajin dan bersemangat mengikuti kegiatan keagamaan serta dapat 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dan prestasi yang sudah 

tercapai oleh sekolah dan peserta didik, diharapkan agar terus dipertahankan 

dan akan lebih baik apabila ditingkatkan sehingga akan memberikan suatu 

kebanggaan dan perubahan yang lebih baik bagi sekolah serta diri peserta 

didik. 

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak 

referensi yang berkaitan dengan manajemen program pendidikan Boarding 

School  agar hasil penelitiannya lebih lengkap dan lebih baik lagi. 

 


