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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Kesimpulan Umum 

Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 

melaksanakan pendidikan karakter kepemimpinan santri melalui model 

kolaborasi yakni mengadakan pendidikan karakter dalam mata pelajaran, 

pengembangan nilai karakter dalam mata pelajaran lain, serta melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. 

 

2. Kesimpulan Khusus 

Secara khusus dapat disimpulkan hasil penelitian mengenai pendidikan 

karakter kepemimpinan santri, antara lain: 

a. Proses perencanaan pendidikan karakter kepemimpinan santri telah 

terprogram dengan baik yaitu melalui pembelajaran di kelas melalui materi 

kepemimpinan yang ada pada mata pelajaran leadership/nisaiyyah, 

pengembangan nilai-nilai karakter yang diberikan pada setiap mata 

pelajaran, melalui pendidikan 24 jam, baik di dalam kelas maupun di 

dalam lingkungan pondok pesantren dengan penuh kedisiplinan serta 

melalui program ekstrakurikuler. 

b. Implementasi pendidikan karakter kepemimpinan di Pondok Pesantren 

Darunnajah Ulujami, Pesanggrahan Jakarta Selatan dilaksanakan melalui 

beberapa program dan kegiatan seperti mata pelajaran 

leadership/nisaiyyah, Organisasi Santri Darunnajah (OSDN), 

kepramukaan, muhadharah atau pidato tiga bahasa yaitu bahasa indonesia, 

bahasa inggris dan bahasa arab. Praktik Pengabdian Masyarakat, 

Panggung Gembira serta melalui pendidikan 24 jam yaitu ketika santri 

bangun tidur sampai tidur kembali dengan jadwal kegiatan sebagai berikut 

1) Bangun tidur, jama’ah subuh, tadarus Al-Qur’an. 2) Mufradat, mandi. 
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3) Makan pagi, persiapan pergi ke sekolah. 4) Belajar di kelas. 5) Jama’ah 

dzuhur, tadarus, makan siang, istirahat. 6) Belajar siang di kelas. 7) 

Istirahat. 8). Jama’ah ashar, tadarus Al-Qur’an. 9) Olah raga, aktivitas di 

luar sekolah, kursus. 10) Mandi menjelang maghrib. 11) Jama’ah maghrib, 

tadarus Al-Qur’an. 12) Makan malam. 13) Jama’ah isya. 14) Belajar 

malam. 15) Mufradat, persiapan tidur malam. 16) Istirahat, tidur serta 

menggunakan bahasa arab dan bahasa inggris dalam berkomunikasi 

sehari-hari. 

c. Hambatan dan faktor dominan yang terjadi pada pendidikan karakter 

kepemimpinan santri adalah sebagai berikut: (1) Adanya santri yang tidak 

betah di pesantren karena berbagai alasan. (2) Santri merasa kesulitan 

dalam membagi waktu dengan padatnya kegiatan yang ada di pesantren. 

(3) Letak pesantren yang berada di kota Jakarta menjadikan lingkungan 

pesantren kurang kondusif bagi santri. (4) Adanya wali santri yang tidak 

paham dengan peraturan pesantren sehingga mengganggu penegakkan 

kedisiplinan. (5) Pengaruh budaya dan pergaulan dari luar pesantren. 

Faktor dominan dalam pendidikan karakter kepemimpinan di Pondok 

Pesantren Darunnajah Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan adalah para 

kyai, pimpinan pesantren dan guru. 

d. Hasil akhir dari pendidikan karakter kepemimpinan santri di Pondok 

Pesantren Darunnajah Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan adalah nilai 

kepemimpinan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, 

yakni sifat yang amanah dalam kepemimpinannya, sangat peduli terhadap 

umatnya, tanggung jawab, dapat menjadi sauri teladan yang baik, 

kedisiplinan, pengendalian nafsu, keimanan dan ketakwaan kepada Allah 

SWT, berakhlak mulia dan menyiapkan santri sebagai calon pengabdi 

masyarakat, bangsa dan negara, terutama dalam menjalankan dan 

menegakkan agama serta para santri dibekali dengan pengetahuan yang 

luas, baik itu pengetahuan umum dan pengetahuan agama yang 

berlandaskan atas keimanan terhadap Allah SWT. 
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B. Saran  

1. Bagi Dinas Pendidikan 

a. Hendaknya pemerintah melalui Dinas Pendidikan memberikan dukungan 

bagi berjalannya proses pendidikan karakter kepemimpinan khususnya di 

Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. 

  

2. Bagi Pihak Pondok Pesantren Darunnajah 

a. Pesantren diharapkan dapat meningkatkan pendidikan karakter 

kepemimpinan santri agar menjadi lebih baik lagi. 

 

3. Bagi Guru 

a. Guru diharapkan dapat lebih berinovasi dalam menerapkan model 

pembelajaran yang lebih interaktif. 

b. Guru lebih memberikan motivasi dan dukungan kepada para santri. 

 

4. Bagi Santri 

a. Santri diharapkan lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran dan 

kegiatan ekstrakurikuler yang ada di pesantren. 

b. Santri diharapkan dapat lebih menerapkan semua hasil pendidikan karakter 

kepemimpinan yang telah diperoleh di dalam kehidupan sehari-hari. 

 

5. Bagi Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan lebih meningkatkan 

pengembangan metode dan model pembelajaran karakter kepemimpinan di 

pesantren. 

b. Memberi dukungan dalam penelitian lebih lanjut dalam pendidikan 

karakter kepemimpinan di pesantren. 

 


