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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Pola klasifikasi yang telah dibuat oleh penulis akan digunakan sebagai 

pedoman dalam menentukan kode klasifikasi arsip di Madrasah Tsanawiyah Al-

Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik. Penulis sengaja memilih MTs Al-Asyhar 

sebagai tempat pengambilan data dikarenakan sekolah tersebut belum pernah 

memiliki pola klasifikasi kearsipan. Ketika melakukan penyusunan produk ini 

langkah pertama yang dilakukan oleh penulis yaitu mengumpulkan dokumen atau 

arsip yang ada di Madrasah Tsanawiyah Al-Asyhar Sungonlegowo Bungah 

Gresik dari periode 2015/2016 sampai 2017/2018. Jumlah dokumen atau arsip 

yang berhasil penulis dapatkan dan didata lebih dari 100 dokumen atau arsip. 

Selain melakukan pengumpulan data untuk pembuatan produk ini, penuluis juga 

melakukan wawancara dengan pegawai disana, har tersebut bertujuan untuk 

menambah informasi mengenai arsip apa saja yang diciptakan dan diterima oleh 

sekokalan MTs Al-Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresuk tersebut. Selesai 

melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis 

adalah menganalisa surat serta melakukan pendeskripsian berdasarkan prihal dan 

isi surat. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam melakukan 

arsip atau dokumen yang ada kedalam susunan pola klasifikasi. Dari hasil analisa 

tersebut maka akan diketahui arsip atau dokumen tersebut masuk kedalam 
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kategori fungsi subtantif atau fungsi fasilitatif pada pola yang akan dibuat oleh 

penulis. 

Selesai melakukan penganalisaan serta pendeskripsian prihal dan isi surat 

maka langkah selanjutnya adalah pembuatan pola klasifikasi. Untuk pembuatan 

pola kategori fungsi subtantif maka penulis harus memahami mengenai tugas 

pokok instansi dari visi misi yang dimiliki oleh MTs Al-Asyhar Sungonlegowo 

Bungah Gresik tersebut, sehingga ketika menentukan subyek utama klasifikasi 

memliki kesesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pihak sekolah. Begitu juga 

untuk penyusunan pola ktegori fungsi fasilitatif, penulis juga tetap melihat dari 

tugas pokok dari sekolah tersebut dan melihat pedoman klasifikasi arsip dari 

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan tahun 2008. Selesai pembuatan pola 

klasifikasi, maka penulis mencoba melakukan pengimplementasian dari produk 

yang dibuat oleh penulis tersebut. 

4.2 Saran  

Dari pembuatan pola kalsifikasi yang dibuat oleh penulis maka masih 

harus ada penyesuaian dengan perkembangan terciptanya arsip atau dokumen di 

lingkungan MTs Al-Asyhar Sungonlegowo Bungah Gresik tersebut. Selain itu, 

penulis hendaknya lebih berkoordinasi dengan pihak sekolah mengenai jenis-jenis 

arsip apa saja yang tercipta pada instansi tersebut. Penulis berharap dengan 

adanya pola klasifikasi ini, maka pihak sekolah akan merasa lebih terbantu dalam 

penataan dokumen atau arsip yang dimiliki sehingga proses temu kembali arsip 

tersebut lebih cepat dan tepat saat dibutuhkan. 
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