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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Eksistensi Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam adalah keberadaannya

yang mencakup peranan, tujuan, tipologi dan unsur-unsur yang ada di

dalamnya.

a. Peranannya adalah sebagai instrumental dan fasilitator, mobilisasi,

pengembangan sumberdaya manusia, lembaga pengembangan, pusat

keunggulan, dan sebagai lembaga dakwah. Sebagai fasiltator yaitu

mengembangkan potensi dan memberdayakan umat melalui kemitraan

dengan orang tua atau wali santri. Peran mobilisasi yaitu menghimbau

masyarakat untuk memasukkan anaknya di pesantren menjadi santri.

Peran pengembangan sumberdaya manusia yaitu memberikan

kesempatan pendidikan kepada Asatidz untuk mengikuti pendidikan

formal yang lebih tinggi termasuk pelatihan. Selanjutnya peran lembaga

pengembangan yaitu memberikan respon terhadap situasi sosial di

masyarakat yang tengah di hadapkan pada demoralisasi, terutama pada

usia remaja melalui transformasi nilai-nilai karakter yang diharapkan.

Kemudian peran sebagai lembaga dakwah yaitu dilakukan melalui

pemanfaatan mesjid oleh santri dan masyarakat umum (khotbah,

ceramah ramadhan, kultum dan kegiatan sosialisai keagamaan lainnya).
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Sedangkan untuk peranan sebagai pusat keunggulan masih belum

terimplementasi secara optimal karena adanya keterbatasan dari sisi

anggaran dan keterampilan sumberdaya manusia di pondok.

b. Tujuannya untuk mendidik santri agar menjadi seorang muslim yang

bertakwa kepada Allah Swt, berakhlak mulia, cerdas, terampil, sehat

lahir batin sehingga siap menjadi mubaligh yang ikhlas dan

wirausahawan yang tangguh.

c. Tipologinya adalah campuan yaitu memodifikasi antara pembelajaran

tradisional/klasik yang ditandai dengan adanya pembelajaran kitab

kuning dan menyelenggarakan pendidikan modern/formal secara

berjenjang.

d. Unsur-unsurnya yaitu Kyai/ustadz, Mesjid, santri, pondok atau asrama

termasuk pengurus pondok.

2. Strategi yang dilakukan Pimpinan untuk mengembangkan Pondok Pesantren

Al-Muhajirin Darussalam yakni didasarkan pada 5 pilar pendidikan karakter

yaitu (a) mengetahui kebajikan, (b) merasakan kebajikan, (c) mencintai

kebajikan, (d) menginginkan kebajikan serta (e) mengerjakan kebajikan. Dari

dasar tersebut pimpinan pondok senantiasa menanamkan sikap keteladanan

yang baik kepada orang disekitarnya terutama pada asatidz, santri termasuk

pengurus pondok. Sambil memberikan nasihat dan bimbingan, pengawasan

serta memberi sanksi yang mendidik jika ada pelanggaran.
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3. Implementasi pendidikan karakter santri diimplementasikan pada

hubungannya dengan Allah Swt, hubungannya dengan diri sendiri, dengan

sesama santri, serta hubungannya dengan lingkungan.

a. Hubungan dengan Allah Swt di tanamkan dalam wujud pemberian

pelajaran wudhu, shalat wajib berjamaah, shalat sunnah, membaca,

menuliskan dan menghapal Al-Quran, serta berdo’a. Diajarkan secara

teori dan praktek.

b. Hubungan dengan diri sendiri ditanamkan dalam wujud kejujuran,sikap

pengertian, tanggungjawab, hidup sehat, disiplin, kerja keras, berpikir

logis, hidup mandiri, percaya diri, semangat menuntut ilmu agama,

kreatif, bekerja keras, giat belajar, rajin ibadah serta menjaga kesehatan.

c. Hubungan dengan sesama santri ditanamkan dalam wujud mengajarkan

santri untuk taat, memiliki adab, selalu bermusyawarah, menyadari

keberadaan diri, selalu membantu teman, patuh, menghargai prestasi

teman lain, menempatkan diri sama dengan teman santri lain, mengetahui

hak dan kewajiban, selalu memberi contoh yang baik, berpikir dewasa,

menghargai prestasi, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang

lebih muda, menghargai pendapat orang lain, melaksanakan ajaran yang

benar,  saling kerjasama, berjiwa tenang, serta berjiwa pemimpin.

d. Hubungan dengan lingkungan ditanamkan dalam wujud merawat bunga,

kerja bhakti membersihkan lingkungan, saling membantu sesama dengan

menjaga lingkungan sekolah serta peduli kepada sesama yang

membutuhkan, tidak buang sampah sembarangan, penanaman pohon,



165

gotong royong, dan memberikan pengajaran cinta lingkungan, serta

ikhlas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan bebrapa hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya Kementerian Agama Kabupaten Konawe memperhatikan

eksistensi Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam dari sisi perananya

sebagai pusat keunggulan dengan mengusulkan kepada Kementerian Agama

Provinsi sulawesi Tenggara untuk alokasi  anggaran khusus bagi

pengembangan softskill serta sarana.

2. Sebaiknya pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam lebih

meningkatkan lagi pemahaman dan mempraktekkan fungsi dan peranannya

sebagai pengelola institusi pendidikan serta mempunyai kompetensi di atas

standar dengan cara studi banding ke pondok pesantren yang lebih maju,

misalnya di Pasantren Tebu Ireng Jombang. Disamping mempertahankan

lima pilar pendidikan karakter yang telah dilakukannya.

3. Kepada seluruh Asatidz terutama yang masih berpendidikan Madrasah Aliyah

atau sederajat agar berusaha meningkatkan pengetahuannya dengan

melanjutkan studi pada jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, melalui

mediasi pimpinan pondok.

4. Kepada seluruh santri sebaiknya tetap mengimplementasikan dengan baik

pendidikan karakter yang telah ditanamkan oleh Asatidz kaitannya dengan

Allah Swt, diri sendiri, dengan sesama santri, serta hubungannya dengan

lingkungan pondok.
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5. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini, terutama

sekitar strategi pimpinan dalam membina dan mengembangkan Pondok

Pesantren Al-Muhajirin Darussalam di luar pendidikan karakter bagi santri,

yaitu dengan mengacu pada instrumen akreditasi sekolah.


