
 
 

 
91 

 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sebagai hasil dari penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Program keagamaan UNIRES yang dicanangkan meliputi tahfidz, al-

islam, tahsin, dan pembiasaan (sholat berjama’ah dan membaca Al-

Qur’an). 

2. SR mendorong residen dalam mengikuti program dengan cara 

melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada para residennya untuk 

mengenal dan memahami sifat masing-masing para residennya, barulah 

ia tahu bagaimana sikap yang harus diambilnya dalam menghadapi 

mereka. Ada yang tidak bisa diperlakukan dengan keras, ada yang harus 

diperlakukan dengan tegas dll. SR sering memberikan motivasi, terus 

mengingatkan, menasehati, mengajak untuk berdiskusi, menulis kritik 

dan sara untuk teman, dan memancing mereka untuk berlomba 

mendapatkan reward yang diberikan oleh UNIRES agar para 

residennya semangat dalam menjalankan program. Memberikan contoh 

yang baik agar menjadi panutan para residennya. Menerapkan atau 
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menjalankan materi yang telah diajarkannya kepada residen dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. SR dan ASR mengalami beberapa kendala, yang dihadapi yaitu: sifat 

sensitif residen, sifat malas residen, tidak fokus mengikuti program, 

masuk UNIRES bukan kehendak sendiri, kesibukan lain dan kurang 

akur dengan teman. 

4. Cara SR dalam mengatasi kendala tersebut: pendekatan, diskusi, 

didiamkan, disindir dan hukuman. 

5. Pada tahun ajaran 2016-1017, UNIRES megadakan evaluasi 2 kali dalm 

setahun lebih tepatnya seiap akhir semester. Evaluasi tersebut dalam 

bentuk tes tulis dan lisan kepada residen. Progam yang dalam bentuk 

tes tulis yaitu tahsin. Sedangkan pada program tahfidz dan mentoring 

al-Islam yaitu dalam bentuk tes lisan.  

 

B. Saran 

     Sebagai hasil dari penelitian dan kesimpulan diatas, maka terbentuklah 

saran-saran yang mungkin menjadi bahan acuan. saran-saran tersebut 

diantaranya adalah: 

1. Memberikan SOP pembinaan kepada SR dan ASR untuk dijadikan 

pedoman dalam membina residennya. 
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2. Memperbanyak pelatihan kepada SR tentang konseling, agar tidak 

kesulitan dalam menghadapi persoalan residen. 

C. Penutup 

     Alhamdulillahirobbil’alamin  peneliti  panjatkan  syukur  kehadirat  

ALLAH  S.W.T  atas  berkat  rahmat  dan  karunianya,  peneliti  dapat  

menyelesaikan  skripsi ini    dengan  baik  sebagai  salah  satu  syarat  guna 

memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) strata satu. 

     Taklupa  peneliti  mengucapkan  terimakasih  kepada  semua  pihak-

pihak  yang  telah  membantu  memberikan  petunjuk  dan  bimbingan  dalam  

menyusun  skripsi  ini  tanpa  ada  rintangan  dan  hambatan. 

     Peneliti  juga  menyadari  bahwa  sesungguhnya  skripsi  ini  masih  jauh  

dari  kesempurnaan,  maka  dari  itu  peneliti  mohon  kritik  dan saran  yang  

bersifat  membangun  demi  perbaikan, kelengkapan dan kesempurnaan  

skripsi ini. Semoga  skripsi ini  bisa  bermanfaat  dan  menambah  

pengetahuan  bagi  peneliti  khususnya  dan  pembaca  pada  umumnya. 

Amin. 

 

 

 

 

 

 

 


