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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, 

dokumentasi yang dilakukan terhadap pihak Pesantren Sabilal Muhtadin dan 

setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa Strategi pimpinan 

dalam mengembangkan sumberdaya santri di Pondok Pesantren Sabilal 

Muhtadin Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir melalui 

kerjasama pimpinan dengan tenaga pendidik didalamnya. Realisasinya adalah 

sebagai berikut : 

1. Melakukan pelatihan terhadap guru atau ustadz agar lebih profesional 

2. Melihat dan memperhatikan potensi santri 

3. Menyusun program pembinaan SDM santri 

Adapun bentuk pengembangan yang dilakukan oleh pimpinan dan ustad 

dalam membina SDM santri Ponpes Sabilal Muhtadin antara lain terdiri dari 

tiga aspek,  yaitu : 

Pertama, Aspek kepribadian (akhlak dan keilmuan), dilakukan dengan 

memberi pendidikan agama Islam melalui pengajaran kitab – kitab 

kuning/salaf dan adanya bimbingan dari pengasuh, pengurus, dan dewan 

pendidikan terkait nilai-nilai keagamaan, akhlak dan ilmu.  

Kedua, Aspek spiritual, adanya kegiatan mujahadah, sholawatan, dan 

puasa sunah. Pada prinsipnya aspek spiritual ini baik itu mujahadah, 

sholawatan, atau pun puasa sunah ini semua merupakan metode melatih diri 
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dan membentengi diri dari hawa nafsu sehingga santri semakin beriman dan 

taqwa kepada Allah SWT. Selanjutnya aspek yang terakhir yaitu aspek 

ekstrakulikuler.  

Ketiga, Aspek ekstrakulikuler terdapat kegiatan ekstra yang meliputi 

lima bidang, yaitu bidang keagamaan, bidang kesenian, bidang kerajinan (life 

skill), bidang media, dan bidang olahraga. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada ketua dan pengurus 

besar Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin Kecamatan Tembilahan Hulu 

Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini tertuju untuk menciptakan SDM santri 

yang berkualitas adalah sebagai berikut : 

1. Hendaknya santri harus membuka potensi diri dan mengikuti secara 

maksimal ilmu yang diberikan oleh tenaga pendidik. 

2. Hendaknya semangat santri dalam mengembangkan diri harus didukung 

oleh semangat pengajar dalam memberikan pembinaan secara 

berkelanjutan. 

3. Hendaknya untuk mengoptimalkan efektifitas kegiatan ekstra kurikuler 

ponpes sabilal muhtadin perlu melakukan filterisasi bagi santri yang ingin 

mengajukan ekstra kurikuler yang mereka inginkan, jika perlu menghapus 

kegiatan ekstra kurikuler yang kurang diminati oleh santri. 

4. Hendaknya saat liburan alangkah baiknya mujahadah santri tetap 

diwajibkan baik itu yang pulang atau tidak pulang kerumah. Untuk 
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meningkatkan kualitas para dewan pendidikan terutama pada kedisiplinan, 

maka perlu adanya pengembangan sumber daya bagi pengajar 


