
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, maka dapat

disimpulkan bahwa manajemen boarding school di MAN Insan Cendekia

Kendari dapat dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:

5.1.1 Perencanaan yang dilakukan di dalam asrama dilakukan pada setiap

rapat awal tahun pelajaran dengan tetap melihat visi dan misi madrasah

yang akan dibahas bersamaan dengan perencanaan kegiatan madrasah

karena asrama merupakan satu kesatuan yang tak terpisah oleh

madrasah. Kegiatan asrama juga akan dibahas dalam rapat bulanan

yang dilakukan oleh kepala madrasah dan wakil kepala asrama yang

terkadang mengikut sertakan pembina asrama.

5.1.2 Pengorganisasian dengan membagi setiap tenaga pendidik yang

dilakukan oleh kepala madasah terdiri dari pembina asrama dan guru

asuh yang memiliki perannya masing-masing dalam meningkatkan

kualitas para santri.

5.1.3 Pelaksanaan berasrama dilakukan setelah selesai pembelajaran di kelas

yang telah diatur oleh kepala madrasah, wakil kepala bidang

keasramaan dan pembina asrama yang dimulai dari maghrib sammpai

dengan subuh hari.

5.1.4 Pengawasan di dalam asrama terdiri dari Kepala madrasah sebagai

penanggung jawab, wakil kepala bidang kesramaan, pembina asrama,
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guru asuh dan para guru yang memiliki tugas piket setiap malamnya

untuk melakukan pengawasan terhadap para santri di asrama.

5.1.5 Evaluasi yang dilakukan di  dalam asrama adalah dilakukan oleh guru

bina asrama dalam bentuk laporan penilaian keasramaan setiap semester

yang terdiri dari penilaian tahsin dan tahfizh Al-Quran, ibadah

amaliyah, akhlak, dan bahasa. Sehingga santri memiliki dua raport yaitu

raport madrasah dan raport asrama.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi kepala MAN IC Kndari, lebih meningkatkan lagi manajemen

baording school terutama pada tahap pengawasan.

5.2.2 Bagi guru bina asrama MAN Insan Cendekia Kenndari, agar lebih

memperhatikan keluhan-keluhan santri.

5.2.3 Bagi para peneliti selanjutnya, penelitian jenis ini bisa diperluas

jangkauannya dalam arti meninjau di beberapa MAN IC atau

memfokuskan penelitiannya pada satu fungsi untuk lebih memperdalam

penelitiannya.

Dalam penulisan ini, tentunya masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,

saran dan  kritik untuk kesempurnaan tulisan ini sangat penulis harapkan. Semoga

bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan para pembaca pada umumnya, Aamiin.


