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BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasannya, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa implementasi pendidikan life skills  di Pondok 

Pesantren Al-Hikmah 2 Benda Kabupaten Brebes, telah mampu menjalankan 

dengan baik. 

Implementasi pendidikan life skills  di Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 

bertujuan untuk mensukseskan visi, misi dan tujuan pesantren, pendidikan 

difokuskan pada kecakapan kepesantrenan yaitu santri yang  senang mengaji 

(ta’lim,) siap mengajar (tarbiyah) siap berdakwah (li dakwah) dan mencetak 

santri yang memahami ilmu agama (taffaquh fiddin) beragama secara benar 

(tadyyun) dan untuk mendukung kecakapan kepesantrenan maka dilakukan 

pengembangan minat dan bakat  santri pada bidang pertama keterampilan  

bahasa  kedua keterampilan wirausaha, ketiga teknologi dan informasi keempat 

pengembangan bakat  

Program pendidikan kecakapan hidup di Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 

diimplementasikan dengan tiga bentuk implementasi yaitu wajib, terarah dan 

terbuka.  

 Program wajib merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh santri baik secara 

keseluruhan maupun santri yang memenuhi kriteri tertentu.  

 Program terarah  yaitu kegiatan yang wajib diikuti tetapi ditentukan oleh 

santri itu sendiri. Program ini dikelola oleh sekolah dengan pengawasan 

pondok pesantren  

 Program terbuka, yaitu kegiatan yang bertujuan meningkatkan minat dan 

bakat  santri, program ini santri bebas mengikuti atau tidak mengikuti dan 

juga diperbolehkan mengikuti lebih dari satu kegiatan pembakat an. 
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Sedangkan secara spesifik implementasi pendidikan life skills  pada aspek 

personal, sosial, akademik dan vokasional kesimpulan sebagai berikut.  

1. Kecakapan Personal / personal skills 

Pengembangan kecakapan personal yang dilakukan oleh Pondok 

Pesantren Al-Hikmah 2 menunjukan pengembangan yang baik dan bagus, 

bahkan bisa dibilang menjadi tumpuan utama dalam pengembangan skills 

santri. Pendidikan ini diterjemahkan kedalam pendidikan kepesantrenan atau 

kajian kepesantrenan dan etika-etika santri.  

Pendidikan kecakapan personal diberlakukan dalam  dua model yaitu 

wajib dan terbuka.  

2. Kecakapan Sosial / social skills 

Pengembangan kecakapan sosial yang diterapkan oleh pondok Al-

Hikmah 2 berfokus pada pemberian bekal untuk hidup berdampingan dengan 

masyarakat dan juga sebagai bekal dakwah ketika lulus dari pesantren.  

Pendidikan kecakapan sosial diberlakukan dalam satu model yaitu wajib 

bagi para santri untuk mengikuti dan menjalankannya dengan kriteria yang 

berlaku.  

3. Kecakapan Akademik / academic skills 

Kecakapan akademik yang dikembangakan oleh pondok Al-Hikmah 2 

berfokus pada pendalaman materi materi pesantren  sehingga para santri dapat 

lebih paham dan mahir pada materi materi kepesantrenan, contoh khataman 

Al-Fiyah diselenggarakan sebagai ujian pemahaman gramatikal bahasa arab.  

Pendidikan kecakapan akademik diberlakukan dalam tiga model yaitu 

wajib, terarah dan terbuka.  

4. Kecakapan Vokasional / vocational skills 

Pendidikan vokasional merupakan pendidikan yang dilakukan oleh 

pondok dengan maksud memberikan pembekalan keahlian kerja tetentu, 

sehingga para santri ketika lulus sudah memiliki keahlian kerja tertentu. 

Proses pengembangan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak 
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sekolah sebagai spesifikasi keahlian dan pemantapan pada pengembangan ini 

diberlakukan adanya Praktik Kerja Lapangan  (PKL) diberbagai industri dan 

lembagai baik lembaga swasta maupun lembaga pemerintah.  

Pendidikan kecakapan vokasi diberlakukan dalam dua model yaitu 

terarah dan terbuka 

5. Terdapat empat faktor pendukung implementasi pendidikan life skills yaitu 

fasilitas, bahan ajar/ sumber belajar, lingkungan dan sumber daya alam, dan 

terdapat empat faktor penghamabat yaitu manajemen pengelolaan pondok, 

Sumber daya manusia / tenaga pendidik, santri (peserta didik) dan waktu.   

B. Rekomendasi  

Berdasaarkan kesimpulan di atas, maka peneliti ingin memberikan bebrpa 

rekomendasi, diantaranya sebagai berikut ; 

1. Untuk pihak pengelola 

Pihak pengelola dalam hal ini adalah Majelis Pengasuh Al-Hikmah 2 . 

Seyogyanya dapat dengan baik memantau dan mengawasi para pelaku 

pendidikan di bawah lingkungannya sehingga proses pendidikan dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan pondok pesantren.  

Kemudian dirasa perlu adanya atmosfir kepemimpinan yang stabil, dan juga 

adanya evaluasi kebijakan baik dipondok secara langsung dan kepada 

lembaga yang di bawah naungan pondok pesantren, sehingga adanya 

kesamaan persepsi dan kesamaan gerakan. 

2. Bidang Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 

Keapada pihak pendidikan sayogyanya memberikan pelatihan-pelatihan 

tambahan untuk para asatidz atau para tega ahli untuk dapat memperbaharui 

keilmuan yang telah didapat sehingga dapat meningakatkan pengetahuan yang 

telah didapatkan. 

3. Untuk pihak pendidik / tenaga didik  
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Sebaiknya para pendidik atau tenaga pendidik lebih meningkatkan soft 

skills khusunya terkait metodologi pembelajaran, sehingga pada proses 

pendidikan bisa berjalan menyenangkan dan efetif.  

Dirasa pendidikan di pondok pesantren Al-Hikamh 2 perlu ditambah 

dikarenakan belum representatif untuk pembelajaran kuota pendidik dengan 

santri yang didik belum sepadan.  

4. Untuk peserta didik 

Sebaiknya para perta didik untuk lebih meningkatkan motivasi belajar, 

sehingga pembelajaran yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik, 

kemudian para santri untuk dapat meningkatkan kedisiplinan dalam belajar 

serta selalu berusaha menambah khasanah keilmuan dengan cara sering 

membaca dan praktik apa yang telah diajarkan.  

Peserta didik atau santri untuk dapat memanfaatkan fasilitas dan 

kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan life skills santri, sehingga dapat 

terpenuhi visi misi dan tujuan pondok pesantren, terpenuhi tujuan pesantren 

sama halnya terpenuhi lulusan pesantren yang mempunyai kecakpan hidup.  

5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian serupa dapat dikembangkan dan 

diperdalam untuk topik yang lainnya dan dilakukan penelitian yang lebih 

mendalam.  
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