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BAB V 

PENUTUP 

4.4 Kesimpulan 

 

Setelah menganalisis data-data yang telah terkumpul melalui observasi, 

dokumentasi, dan wawancara dalam penelitian ini, maka peneliti dapat 

memberikan kesimpulan; 

1. Pembentukan karakter santri di dalam pembelajaran kitab Ta’limul 

Muta’alim di pondok pesantren Al-Muhajirin Darussalam dilakukan 

dengan hal-hal sebagai berikut: pertama, pembentukan karakter dari 

segi agama yang mencangkup diantaranya: Ibadah dan membumikan 

isi kitab Ta’limul Muta’alim. Yang kedua pembentukan karakter santri 

melalui kitab Ta’limul Muta’alim dari segi sosial yaitu tawaddu’, 

Interaksi dan relasi dan hubungan ustadz/ustadzah dengan santri.  

2. Hasil pembentukan karakter santri dalam pembelajaran kitab Ta’limul 

Muta’alim di pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam sangat 

relevan menjadikan suatu korelasi yang kuat sesuai dengan 

pembentukannya sehingga membuahkan hasil bersikap disiplin, sopan 

santun, menghormati dan patuh dan taat. Keempat sikap ini adalah 

hasil pembentukan santri dalam pembelajaran kitab Ta’limul 

Muta’alim sebagai bukti real sesuai terjadi di lapangan. 

3. Faktor kendala dalam pembentukan karakter santri di pondok 

pesantren Al-Muhajirin Darussalam dikarnakan adanya masalah dari 
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internal subjektif yang berbeda, karakter yang berbeda. Sehingga 

ustad-ustadzah membentuk karakter tersebut harus berproses sangat 

panjang. Yang kedua faktor eksternal, yaitu pergaulan teman-teman 

diluar yang tidak baik biasanya terpengaruh kepada santri yang 

mondok di pondok pesantren tersebut. 

4. Saran-saran 

1. Bagi Pimpinan Pondok 

a. Pondok hendaknya meningkatkan keamanan, seperti pengawasan 

24 jam terhadap semua santri. 

b. Pondok hendaknya melengkapi fasilitas belajar santri yang 

berbasis teknologi, seperti: komputer dan proyektor. 

2. Bagi pengajar 

a. Guru hendaknya mempersiapkan konsep mengajar secara matang 

dan terencana sebelum masuk kelas. 

b. Guru hendaknya memperkaya media dan metode pembelajaran 

agar suasana belajar di dalam kelas berlangsung menyenagkan. 

3. Bagi pengurus  

a. Pengurus hendaknya memperbanyak musyawarah agar dalam 

kepungurusan pondok terencana dengan baik 

b. Pengurus hendaknya membangun kekompakan satu sama lain. 

Karena bangunan yang kokoh hanya akan berdiri di atas tiang, 

lantai dan bagian lainya yang saling bekerja sama. 
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c. Pengurus hendaknya menjadi contoh yang baik bagi para 

anggotanya. 

4. Bagi santri 

a. Santri hendaknya memperhatikan guru-guru saat mengajar 

mengambil berkah nasehat mereka dan memuliakan mereka. 

b. Santri hendaknya menaati peraturan dan mengikuti semua semua 

kegiatan yang ada di pondok 

c. Santri hendaknya meminta bantuan kepada teman, pengurus 

maupun guru jika megalami masalah. Baik dalam belajar maupun 

masalah pribadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


