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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

Dari hasil paparan data pada bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti 

akan memberikan beberapa kesimpulan terkait pengelolaan sarana dan prasarana 

asrama dalam  meningkatkan mutu layanan pendidikan di Pondok Pesantren 

Modern Al-Furqan Muhammadiyah 3 Banjarmasin sesuai dengan fokus penelitian 

yang diangkat yaitu meliputi: 

1. Pengelolaan sarana dan prasarana asrama dalam meningkatkan mutu 

layanan pendidikan yang dilakukan di Pondok Pesantren Modern Al-

Furqan Muhammadiyah 3 Banjarmasin terdiri dari: 

a. Perencanaan sarana dan prasarana asrama yang dilakukan melalui 

analisis kebutuhan oleh para pengurus asrama, kemudian penetapan 

kebutuhan sarana dan prasarana asrama yang urgen untuk diadakan 

melalui rapat penyusunan program dan pengembangan pondok 

pesantren, dan dilanjutkan dengan rapat tingkat pimpinan pondok 

untuk direncanakan pengadaannya. 

b. Implementasi sarana dan prasarana asrama meliputi pengadaan 

sarana dan prasarana sesuai dengan keputusan rapat pondok 

pesantren, pemanfaatan sarana dan prasarana asrama berupa 

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam penggunaan fasilitas 

agar dalam kondisi tetap baik ketika digunakan, serta pemeliharaan 
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c. sarana dan prasarana asrama oleh seluruh semua orang yang berada 

diasrama melalui piket harian, mingguan dan bulanan. 

d. Evaluasi sarana dan prasarana dilakukan rutin setiap satu bulan 

sekali untuk membahas mengenai bagaimana pelaksanaan program 

dan berbagai kendala dilapangan. 

e. Peningkatan mutu layanan pendidikan di Pondok Pesantren Modern 

Al-Furqan Muhammadiyah 3 Banjarmasin melalui layanan asrama 

yang ada dilihat dari indikator pengukuran mutu layanan meliputi:  

1) Berwujud, perwujudan nyata pengembangan sarana dan 

prasarana asrama dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. 

2) Keandalan, pelayanan yang dilakukan secara konsisten sehingga 

memberikan kenyamanan bagi santri dan santriwati yang 

berasrama. 

3) Daya tanggap, berupa respon cepat yang diberikan terhadap 

keluhan-keluhan santri dan santriwati yang berasrama. 

2. Dampak pengelolaan sarana dan prasarana asrama di Pondok Pesantren 

Modern Al-Furqan Muhammadiyah 3 Banjarmasin terdiri dari: 

a. Minat berasrama meningkat, ditandai dengan semakin tingginya 

antusiasme orang tua dari tahun ke tahun untuk mengasramakan anak-

anaknya di Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Muhammadiyah 3 

Banjarmasin. 

b. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai ditandai dengan 

kepuasan santri dan santriwati, ditandai dengan kenyamanan dan 
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kemudahan mereka dalam melakukan kegiatan baik didalam asrama 

maupun diluar asrama. 

c. Memotivasi belajar santri dan santriwati ditandai dengan ketepatan 

waktu mereka mengikuti setiap pembelajaran 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan paparan hasil temuan penelitian dan kesimpulan pada 

penelitian ini, peneliti ingin memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak 

yang terkait, yaitu: 

1. Kepada pihak Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Muhammadiyah 3 

Banjarmasin, untuk lebih meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana 

asrama terutama untuk kemudahan dan kenyamanan santri dan santriwati 

khususnya dalam melakukan berbagai kegiatan pembelajaran untuk 

meningkatkan mutu layanan pendidikan. 

2. Kepada santri dan santriwati diharapkan agar dapat menjaga sarana dan 

prasarana asrama yang telah disediakan agar selalu dalam kondisi baik 

ketika digunakan, menjaga kebersihan fasilitas yang tersedia agar motivasi 

belajar terus meningkat. 

3. Kepada peneliti berikutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut terkait manajemen konteks penelitian yang sudah ada dan 

membahas fokus penelitian lain dalam rangka pengembangan yang lebih 

komprehensif terhadap teori-teori pengelolaan sarana dan prasarana yang 

sudah ada. 


