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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pada uraian paparan data dengan panjang lebar, temuan 

penelitian, dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan 

untuk menjawab setiap fokus dan tujuan penelitian. Kesimpulan ini juga 

dimaksudkan untuk mengungkapkan tentang manajemen pengasuhan santri dalam 

proses pembentukan karakter di Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Riyadhatul 

Mujahiddin, dengan kesimpulan sebagaimana berikut: 

Pertama, pola pengasuhan santri merupakan sebuah pendekatan yang 

dilakukan secara sistematis dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam 

proses kepengasuhanan santri di Pondok Modern Darussalam Gontor 7 

Riyadhatul Mujahiddin yang meliputi atas pengarahan, penugasan, pelatihan, 

pembiasaan, pengawalan, keteladanan (uswatun hasanah), dan proses penciptaan 

lingkungan dengan totalitas kehidupan santri selama 24 jam melalui berbagai 

kegiatan dan program pondok didalam lingkungan pesantren yang bergerak secara 

dinamis yang berdasarkan pada nilai-nilai pondok Gontor. 

Kedua, Dalam mengimplementasikan pola dan skema manajemennya, 

bagian pengasuhan santri dalam proses pembentukan karakter santri melalui 

kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler maupun program-program santri. Kegiatan-

kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan rutin atau harian yang umum 
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dilaksanakan santri dan kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi kegiatan olahraga, 

kesenian, kepemimpinan, pengembangan diri, dan wirausaha. Kedua proses ini 

akan berjalan bersamaan selama proses pendidikan santri di lingkungan pondok 

yang dirajut dengan instrument kedisiplinan untuk menjaga santri-santri tersebut 

dan kemudian diharapkan mampu menjadi sebuah kepribadian yang lengkap (al-

insan al-kamil) yaitu santri yang beridentitas Gontor. 

Ketiga, diantara faktor yang mempengaruhi manajemen pengasuhan santri 

dalam proses pembentukan karakter di Pondok Modern Darussalam Gontor 7 

Riyadhatul Mujahiddin terdiri atas peran dan figur seorang pengasuh, sistem 

asrama dan lingkungan pesantren, sedangkan faktor penghambat manajemen 

pengasuhan santri diantaranya adalah tingkat pemahaman wali santri terhadap 

peraturan dan kedisiplinan dilingkungan pesantren, sarana dan prasarana, dan 

pengetahuan dalam kepengasuhan yang dimiliku oleh para staf pengasuhan santri 

dalam membina dan mengasuh santri sehingga mereka pun tak jarang masih perlu 

bimbingan dan pengarahan dari bapak wakil pengasuh dan guru-guru senior. 

 

B. SARAN 

1. Bagi wakil pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor 7, penelitian ini 

dapat menjadi salah satu informasi dan referensi tentang perlunya 

memperhatikan dan mengawasi kembali bagian pengasuhan santri 

khususnya pola dan manajemannya dalam proses pembentukan karakter 

santri melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di Pondok 

Modern Darussalam Gontor. 
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2. Bagi staf pengasuhan santri, hendaknya selalu berupaya untuk terus 

meningkatkan kinerja mereka dengan baik dan secara professional, 

berkhidmahlah dan mengabdilah dengan melaksanakan tugas dengan 

penuh keikhlasan dengan meniatkan untuk beribadah dan mendidik 

generasi-generasi penerus bangsa serta tingkatkan potensi diri yang lebih 

baik. Sebesar keinsyafanmu sebesar itu keuntunganmu. Even the best can 

be improved, dan bersungguh-sungguhlah dalam mengemban amanat dari 

pondok dan juga dari orang tua santri yang rela menitipkan anak-anaknya 

didalam Pondok. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, kiranya dapat ditindak lanjuti penelitian ini 

tentang manajemen pengasuhan santri dalam proses pembentukan karakter 

dan dapat dikembangkan menjadi sebuah sistem baru dalam proses 

pembinaan dan kepengasuhan peserta didik di lembaga pendidikan non-

pesantren dengan menggunakan pendekatan teknologi 4.0 didalam dunia 

pendidikan agar dapat benar-benar menghasilkan generasi-generasi yang 

unggul, berkompeten dan berkarakter sebagai sebuah identitas bangsa ini. 

Sehubungan dengan itu, dalam penutup sebagai bahasan akhir penelitian 

ini, peneliti ingin mengungkapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan pendidikan karakter bahwa keberhasilan pendidikan karakter harus 

ditunjang oleh berbagai pihak, oleh seluruh warga negara, dan lebih khusus lagi 

oleh orang-orang yang duduk dalam jajaran pemerintahan yang harus mengubah 

peran mereka dalam dunia pendidikan Indonesia yang cenderung mengintervensi 

dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Karena pendidikan bukan barang 
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yang perlu di regulasi dengan prinsip “command and control” dan tidak bisa 

tersentralisasi dalam satu titik saja. Maka peran pemerintah hanya sebagai claimer 

control yaitu mengawasi iklim pendidikan di Indonesia berjalan dengan baik. 

Hal tersebut sangat penting sebab akan sia-sia berbicara panjang lebar 

tentang pendidikan terutama pendidikan karakter, jika dalam kehidupan sehari-

hari anak-anak selalu dihadapkan pada nilai-nilai yang bertentangan dengan 

karakter yang ditanamkan di pondok pesantren mau pun sekolah pada umumnya. 

Proses pendidikan yang telah dilakukan oleh guru-guru tidak akan berkembang 

dan memberikan dampak yang positif tanpa didukung oleh lingkungan keluarga 

dan masyarakat yang sehat. Demikian akhir dari penelitian ini, semoga dapat 

memberikan masukan dan presfektif tentang pembentukan karakter di lingkungan 

pondok pesantren dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama, 

khususnya bagi para Asatidz dan santri-santri di lingkungan pesantren dan peneliti 

tutup dengan sebuah quote “the more you know, the more you own because 

learning is earning”. 


