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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan 

yang telah dipaparkan di atas, peneliti memberikan kesimpulan dan saran 

sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Efektivas Ta‟zir dalam 

Meningkatkan Perilaku Disiplin Santri Putri di Pondok Pesantren Islam 

Tarbiyatul Banin Cirebon, penulis menarik kesimpulan bahwa: 

1. Dalam meningkatkan perilaku disiplin santri putri di Pondok Pesantren 

Islam Tarbiyatul Banin Cirebon bisa membangun kepribadian disiplin 

santri untuk menjadi lebih baik lagi. Dimulai dari tutur katanya, sopan-

santun akhlaknya, sosialisasi antara santri dengan santri serta santri 

dengan masyarakat sekitar dan yang paling penting, dengan adanya 

ta‟zir ini membuat santri lebih disiplin mulai dari bangun tidur, jam 

belajar, jam pengajian dan sebagainya. Dalam hal ini santri Pondok 

Pesantren Islam Tarbiyatul Banin Cirebon dengan pendidikan yang telah 

diperolehnya selama di Pondok Pesantren dari pengasuh, dan 

ustadz/ustadzah santri memiliki karakter yang lebih baik, treatmen 

adalah cara untuk mengobati kebiasaan-kebiasaan negative santri 

terutama dalam hal kedisiplinan dalam membentuk karakter/ kepribadian 

santri diharapkan santri memiliki akhlak yang baik, disiplin terhadap 

peraturan yang berlaku di dalam Pondok Pesantren ataupun masyarakat 

dan diharapkan menjadi muslim-muslimah yang baik dan taat terhadap 

ajaran Allah SWT. 

2. Dampak dari traitment ta‟zir yaitu setiap anak berbeda beda, ada yang 

setelah dita‟zir mereka merasa malu dan murung, tapi ada juga santri 

yang setelah dita‟zir mereka merasa semangat dan ingin berubah da nada 

juga santri yang berulang-ulang melakukan pelanggaran karena mungkin 

dia susah berubah. Ta‟zir tidak selamanya bersifat positif tetapi ada juga 
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ta‟zir yang bersifat negative, tergantung seorang pendidik yang memilih 

jenis hukuman untuk mendisiplinkan peserta didiknya. 

3. Ta‟zir merupakan treatment yang sangat tepat dan efektif diberikan 

kepada santri yang telah melanggar peraturan baik itu pelanggaran ringan, 

sedang ataupun berat. Setiap program apapun ketika dijalankan pasti ada 

pencapaian, kalau dipersenkan sekitar 85 % tercapai, tetapi ketika 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya lebih baik tahun sekarang. 

Factor pendukung dalam penerapan ta‟zir di Pondok Pesantren Islam 

Tarbiyatul Banin Cirebon adalah tegasnya pengurus dalam menertibkan 

santri putri, ketelatenan pengurus dalam menunggu selama proses ta‟zir 

dilaksanakan dan pengurus selalu tepat waktu dalam memberikan 

hukuman sesuai waktu yang telah ditentukan.  

 

B. Saran  

1. Pengasuh Pondok Pesantren dan Asatid 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pondok Pesantren 

Islam Tarbiyatl Banin mengenai Efektifitas Ta‟zir dalam Meningkatkan 

Prilaku Disiplin Santri Putri, sekedar sumbang saran yang dapat dijadikan 

pertimbangan oleh para pengasuh dan dewan asatid Pondok Pesantren Islam 

Tarbiyatul Banin Cirebon adalah sebagai berikut:  

a) Pengasuh sebagai pimpinan di pondok pesantren Islam Tarbiyatul 

Banin Cirebon hendaknya lebih fokus lagi dengan Pondok Pesantren 

sehingga beliau lebih memahami prilaku-prilaku santrinya. 

b) Pengurus Pondok dan Dewan Asatid sebagai panutan untuk seluruh 

santri harus membimbing santri-santri nya menjadi lebih baik lagi, 

dalam semua bidang terutama dalam pembentukan prilaku disiplin 

santri. 

c) Dalam pembelajaran kitabnya ustad/ustadzah hendaknya lebih 

diperjelas lagi karena dalam memahami ilmu santri memiliki cara 

yang berbeda-beda.  
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d) Pondok Pesantren hendaknya lebih membuka ksempatan pada 

santrinya untuk mengembangkan kemampuannya sendiri-sendiri 

melalui pendidikan kreatifitas dan keterampilan sebagai kerangka 

dasar dalam meningkatkan pendidikan karakter pada santrinya.  

 

2. Santri  

a) Hargailah waktu, gunakanlah waktumu dalam kegiatan yang lebih 

positif 

b) Patuhilah seluruh peraturan yang berlaku di Pondok Pesantren 

c) Manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar di Pondok 

Pesantren 

d) Utamakan kegiatan Pondok Pesantren 

e) Kembangkanlah ilmu dan bakat dengan mengikuti ekstrakulikuler 

yang ada di Pondok Pesantren 

 

3. Pembaca 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berharap apa yang 

sudah peneliti paparkan diatas dapat bermanfaat dan berbagi ilmu dengan 

pembaca. Kritik dan saran dari pembaca sangat berguna bagi peneliti untuk 

menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik. 

Segala upaya dan pengorbanan untuk menjadikan penelitian ini menjadi 

sempurna, telah peneliti lakukan dengan semaksimal mungkin. Peneliti telah 

menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik 

dalam penyusunan kata-kata, penulisan, pengolahan data atau bahkan analisis 

terhadap data, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan saran, kritik atau 

masukannya yang membangun dari pembaca, demi penambahan untuk 

kesempurnaan skripsi ini. Atas saran dan kritik dari semuanya, peneliti hanya 

dapat mengucapkan banyak terima kasih. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat 

dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan serta dapat memberikan kontribusi 

yang banyak, walaupun peneliti sadari bahwa penelitian ini masih banyak 

kekurangan.


