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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah disajikan dan dianalisis, dapat disimpulkan pimpinan telah memberi 

upaya dalam Membina Karakter Santri Dan Santri Wati. Diantaranya sebagai berikut: 

1. Upaya pimpinan dalam Membina Karakter Santri dan Santriwati 

a. Membina Melalui Keteladanan 

Pemimpin selalu memberikan contoh yang baik dalam bersikap dan 

berprilaku agar santri dan santriwati dapan mencontoh sikap pemimpin. 

b. Membina Melalui Latihan dan Pembiasaan 

Pimpinan memberikan latihan agar santri dna santriwari terbiasa dalam 

melakukan hal positifdan menghindari hal-hal yang negative. 

c. Membina Melalui Ibrah (Mengambil Pelajaran) 

Dari hukuman yang di teriman oleh santri dan santriwati dapat dijadikan 

bahan pelajaran untuk dirinya maupun santri yang lain agar tidak mengulangi 

kesalahan yang sama. Hingga santri dan santriwati dapat berfikir ulang atasa 

konsekuensi yang akan diterima jika melanggar peraturan.; 

d. Membina Melalui Mauizah (Nasehat) 

Pimpinan selalu memberikan nasehat kepada sntri dan santriwati agar selalu 

melakukan hal-hal yang positif dan tak melakukan hal-hal yang merugikan 

diri sendiri. 
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e. Membina Melalui Kedisiplinan 

Pemimpin memberikan peraturan kepada santri dan santriwati agar mereka 

dapat disiplin dan tidak melakukan kesalahan. Dari kedisiplinan ini 

memerlukan ketegasan dan kebijaksanaan, ketegasan mengharuskan seorang 

kyai memberikan sangsi bagi pelanggar. 

f. Membina Melalui Hukuman 

Memberikan hukuman dengan tujuan memberikan efek jera kepada santri dan 

santriwati agar tidak mengulangi perbuatan salah kembali. 

 

2. Faktor yang Mempengaruhi Pimpinan dalam Membina Karakter  

Dalam membina karakter santri dan santriwati, ada beberapa faktor yang 

mengahambat dan mendukung pimpinan. Faktor penghambatnya yaitu dikarenakan 

adanya budaya luar yang mudah mempengaruhi santri dan santriwati yang membuat 

santri dan santriwati sulit untuk patuh dengan peraturan Pondok dan bahkan tak lagi 

mau mendenagr nasehat-nasehat dari kiyai, ustadz, ustazah dan majelis guru. 

Sedangkan  faktor pendukungnya karena banyak santri dan santriwati yang memang 

bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan memiliki cita-cita untuk 

membanggakan kedua orang tua dalam menimba ilmu agama.  

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pimpinan Pondok Pesantren 

Raudatussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut : 
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1. Pimpinan sudah melakukan pembinaan yang baik, namun tidak menutup 

kemungkinan untuk pimpinan bekerjasama dengan keluarga santri dan santriwati 

agar membantu dalam membinan karakter santri dan santriwati. 

2. Pimpinan masih memiliki peluang untuk mengembangkan cara pembinaan santri 

dan santriwati, meskipun pembinaan yang dilakukan harus terus ditingkatkan.  

3. Hendaknya pimpinan memanfaatkan media sosial untuk mencari cara-cara 

pembinaan santri dan santriwati menimbang perkmebangan zaman yang cukup 

pesat, sehingga tata cara didik dan asuh mungkin berbeda sesuai dengan 

perkembangannya zaman.   

  

  

 


