
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di 

Pondok Modern Gontor Putra7 Kabupaten Konawe Selatan disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Peran pengasuh dalam membentuk karakter santri di Pondok Modern 

Gontor Putra 7 Kabupaten Konawe Selatan dengan fungsi pengasuh 

sebagai fasilitator, motivator dan juga evaluator. Ketiga peranan ini 

meliputi setiap kegiatan-kegiatan, proses belajar mengajar, dan 

kepengurusan organisasi pelajar pondok modern (OPPPM) gontor yang 

ada di pondok. Dengan adanya berbagai kegiatan, proses belajar- mengajar, 

dan kepengurusan OPPM gontor maka santri di Pondok Modern Gontor 

Putra 7 akan banyak belajar bertanggung jawab dan dapat membentuk 

karakter mereka sendiri. 

2. Pola pembinaan karakter santri di Pondok Modern Gontor Putra7 

Kabupaten Konawe Selatan  dengan mengimplementasikan panca jiwa 

yang menjadi ciri khas pondok gontor, panca jiwa tersebut diantaranya, (1) 

jiwa keikhlasan misalnya keikhlasan para Asatidz  yang ikhlas dalam 

mendidik ataupun mengajar tanpa ada upah atau gaji, (2) jiwa 

kesederhanaan seperti menggunakan pakaian yang sederhana dan lauk 

pauk yang ada di Pondok itu sendiri, (3) jiwa berdikari contohnya selalu 



 

 

 

merapikan pakaian sendiri, membersihkan kamar sendiri, merapikan 

tempat tidur sendiri dan juga tidak selalu bergantung terhadap elektronik , 

(4) jiwa ukhuwah islamiyah misalnya kumpul antar konsulat, lomba antar 

rayon (asrama), lomba antar kamar, dan acara akbar tahunan yaitu 

apresiasi seni, melalui beberapa kegiatan tersebut jiwa Ukhuwah Islamiyah 

santri mulai tumbuh, hal tersebut dikarenakan melalui kegiatan-kegiatan, 

santri akan menyadari peran mereka dan bagaimana mereka saling 

melengkapi antara satu dan lainnya, (5) jiwa kebebasan misalnya bebas 

dalam memelih kegiatan di Pondok Modern Gontor, bebas dalam berkarya 

dalam kegiatan ataupun mengeluarkan ide-ide yang mereka miliki, 

danbebas dalam menentukan pilihan hidup di masyarakat nantinya. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka 

penulis memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut: 

1. Kepada bapak pengasuh Pondok Modern Gontor Putra7 diharapkan 

agar selalu menjaga hubungan baik dengan orang tua santri sehingga 

karakter yang tercipta di dalam diri santri tidak hanya di dalam pondok 

saja tetapi, juga dimasyarakat luar. 

2. Dalam membentuk karakter santri sebaiknya pengasuh pondok terjun 

langsung untuk melihat karakter-karakter santri yang ada di Pondok 

Modern Gontor Putra7 
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