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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis observasi, wawancara dan dokumentasi

yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa :

1.Pelaksanaan Hukuman menurut islam di Pondok Pesantren Se Kecamatan

Bangkinang Kabupaten Kampar dalam kategori cukup baik yaitu : 70 %, hal

ini juga didukung oleh hasil wawancara kepada responden para guru di

Pondok Pesantren sekecamatan Bangkinang telah melaksanakan pemberian

hukuman dengan konsep Islam, tidak memukul pada wajah, tidak memukul

pada anggota tubuh yang sensetif, mereka memberikan hukuman yang

bernilai pendidikan seperti menghafal mufrodat, Al-Qur’an, mengerjakan

soal terkait mata pelajaran yang diajarkan, membersihkan pekarangan

sekolah, kemudian juga pemberian hukumannya telah merata di berikan

kepada seluruh santri tampa pilih kasih, tidak sedang dalam kondisi marah

dan dilakukan dengan bijaksana, dengan harapan ada perubahan kearah

yang lebih baik, dan tidak mengulangi kesalahannya lagi

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukuman di pondok

pesantren se kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar Ditinjau Dari

Perspektif Pendidikan Islam

a.faktor-faktor pendukung pelaksanaan hukuman di pondok pesantren se

kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar Ditinjau Dari Perspektif

Pendidikan Islam.
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1) Latar belakang guru yang sebahagian besar dari fakultas Keguruan

dan  pendidikan agama

2) Adanya peraturan yang ditetapkan oleh pihak Pondok Pesantren yang

sesuai dengan aturan agama

3) Kurikulum yang digunakan telah merujuk pada kurikulum Kamenag

4) Sarana dan prasarana yang menunjang

b. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan hukuman di pondok pesantren se

kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar Ditinjau Dari Perspektif

Pendidikan Islam

1) Adanya peraturan di negara kita tentang perlindungan Hak Azazi

Manusia

2) Latar belakang santriwan dan santriwati yang berbeda-beda

3) Guru yang cendrung menerapkan pola pendidikan yang cendrung

keras seperti yang pernah mereka alami waktu sekolah dahulu

4) Orang tua yang cendrung menyalahkan pihak sekolah jika terjadi

pelanggaran oleh anak-anaknya.

5) Orang tua yang tidak mau hadir ketika sudah ada surat pemanggilan

pelanggaran yang dilakukan anaknya

6) Adanya santri yang tidak mau atau cuek saja ketika diberikan

hukuman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis memberikan beberapa

saran yang berhubungan dengan Pelaksanaan Hukuman di Pondok Pesantren
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Se Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar ditinjau dari Perspektif

Pendidikan Islam

1. Guru di Pondok Pesantren sekecamatan Bangkinang hendaknya

melakukan pemberian hukuman tetap bersumberkan Al-qur’an dan Hadis.

2. Guru di Pondok Pesantren kecamatan Bangkinang hendaknya lebih

mengedepankan pemberian hukuman yang bersifat edukatif.

3. Dalam pemberian hukuman kepada santri hendaknya harus

memperhatikan HAM


