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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah peneliti lakukan di Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum Rajasinga Indramayu mengenai implementasi 

gotong royong di pesantren dalam pengembangan civic disposition santri, 

secara garis besar dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Simpulan Umum 

Implementasi gotong royong di pesantren ternyata mampu 

mengembangkan civic disposition yang dimiliki para santri di Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum Rajasinga Indramayu, baik itu nilai religius, 

menghargai keberagaman, demokratis, komitmen, kepatuhan terhadap aturan 

sosial, kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, tanggung 

jawab, kejujuran, berpikir kritis, logis dan inovatif, kecerdasan, kepedulian, 

nasionalisme, kemandirian, maupun nilai kesediaan. 

2. Simpulan Khusus 

Disamping simpulan umum diatas, simpulan khusus dari penelitian 

mengenai implementasi gotong royong di Pesantren dalam pengembangan 

civic disposition santri yakni : 

a. Kegiatan gotong royong yang ada di pesantren Miftahul Ulum 

Rajasinga Indramayu yang dapat mengembangkan civc disposition 

santri diantaranya ialah : 1) Gugur gunung, yakni bekerjasama dalam 

mengerjakan fasilitas pesantren diantaranya membersihkan lingkungan 

pesantren, membangun fasilitas pesantren, dan membuat saluran air ; 

2) Tahlilan yang berupa haul, yakni kegiatan berdoa bersama-sama 

dalam peringatan kematian. Selain dapat mengembangkan civic 

disposition santri, pembiasaan implementasi gotong royong yang 

dilakukan di lingkungan pesantren juga akan membuat santri 
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cenderung memiliki kesediaan untuk melaksanakan kegiatan gotong 

royong tersebut di lingkungan rumah dan di lingkungan masyarakat. 

b. Langkah-langkah penerapan gotong royong yang berperan dalam 

pengembangan civic disposition santri terdiri dari tiga tahap, yakni 

pertama, rapat dan pengumuman. Tahap rapat dan pengumuman ini 

hanya melibatkan pengurus pesantren saja untuk membahas teknisi 

kegiatan gotong royong sehari sebelum kegiatan gotong royong 

berlangsung, pada tahap oini santri tidak ikut dilibatkan, sehingga tidak 

ada nilai civic disposition yang berkembang. Kedua, tahap pengarahan 

yang melputi pemberian pemahaman mengenai gotong royong secara 

islami, pembagian kelompok, penentuan kelompok serta pembagian 

kerja. Pada tahap ini nilai-nilai civic disposition yang berkembang 

diantaranya nilai religius, nilai toleransi atau menghargai 

keberagaman, nilai demokrasi, dan nilai komitmen. Ketiga, tahap 

pelaksanaan yakni dilaksanakananya kegiatan gotong royong itu 

sendiri. Pada tahap ini, nilai-nilai civic disposition yang berkembang 

ialah  nilai kepatuhan terhadap aturan sosial, nilai tanggung jawab, 

nilai kejujuran, serta nilai dalam berpikir kritis, logis, dan inovatif. 

setelah ketiga tahap tersebut sering dilaksanakan, maka para santri 

akan mulai tersbiasa melaksanakan kegiatan gotong royong. 

Pembiasaan gotong royong dilingkungan para santri akan 

mengakibatkan santri cenderung memiliki kesediaan dalam 

melasanakan kegiatan gotong royong tersebut di lingkungan 

masyarakat. Adapun nilai-nilai civic disposition yang berkembang 

setelah santri terbiasa melaksanakan kegiatan gotong royong ialah nilai 

kecerdasan, nilai kepedulian, nilai nasionalisme, nilai kemandirian, 

serta nilai kesediaan. 

c. Kendala yang dihadapi pada kegiatan gotong royong dalam 

pengembangan civic disposition santri ialah diantaranya: 1) Perbedaan 

latar belakang dan karakter santri yang datang ke Pesantren, sehingga 

kadangkala ditemukan santri yang membangkang, manja , dan 
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memberontak; 2) Sarana dan prasarana yang dimiliki Pondok 

Pesantren kurang memadai jumlahnya dibandingkan dengan jumlah 

santri yang ada, sehingga menyebabkan kegiatan gotong royong 

berjalan kurang optimal; 3) Sikap orang tua santri yang lepas kontrol 

terhadap anaknya ketika anaknya berada di lingkungan rumah 

sekalipun karena telah menaruh kepercayaan yang berlebihan terhadap 

pesantren; 4) Sumber informasi yang tersedia di Pondok Pesantren 

kurang memadai sehingga kurang memperluas pengetahuan santri. 

d. Solusi-solusi untuk memecahkan kendala yang dihadapi pada kegiatan 

gotong royong dalam pengembangan civic disposition santri terdiri atas 

beberapa cara, yakni : 1) Memberi motivasi, dorongan, serta sanksi 

terhadap santri yang membangkang; 2) Menambah sarana dan 

prasarana yang ada; 3) Memberikan pemahaman kepada orang tua 

santri mengenai pentingnya keluarga dalam membentuk dan 

mengembangkan karakter santri; 4) Menambah sumber informasi yang 

ada seperti buku dll. serta memberikan pelatihan-pelatihan terhadap 

Ustadz dan Ustadzah. 

 

B. Rekomendasi 

Dari hasil penelitian mengenai implementasi gotong royong di pesantren 

dalam pengembangan civic disposition santri, peneliti akan memberikan 

rekomendasi atau saran dengan mempertimbangkan hasil temuan baik secara 

teoritis maupun fakta di lapangan, adapun beberapa hal yang dapat menjadi 

bahan rekomendasi atau saran adalah sebagai berikut: 

1. Rekomendasi Umum 

Rekomendasi yang disarankan dari penelitian ini yaitu dimana pondok 

pesantren yang telah meninggalkan budaya gotong royong ini agar 

mengimplementasikan kembali budaya gotong royong tersebut, sedangkan 

untuk sekolah atau pondok pesantren lain yang belum mengimplementasikan 

budaya gotong royong tersebut agar tidak hanya menjadikan gotong royong 

sebagai materi semata tetapi juga hendaknya gotong royong tersebut mulai 
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dibiasakan di lingkungan para siswa atau para santri. Gotong royong ini juga 

tidak hanya direkomendasikan dalam kehidupan pesantren dan sekolah saja, 

tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, dalam hal 

perekonomian, perusahaan besar hendaknya begotong royong dengan 

perusaan kecil dalam rangka membantu perusaaan kecil tersebut agar  

meminimalisir terjadinta ketimpangan sosial yang ada di Indonesia.  

2. Rekomendasi Khusus 

a. Bagi Para Ustadz/Ustadzah 

1) Ustadz/Ustadzah hendaknya mampu memperluas pengetahuan yang 

dimiliknya, baik itu pengetahuan mengenai kegiatan gotong royong, 

nilai gotong royong dan manfaatnya, tetapi juga pengetahuan yang 

berkaitan dengan watak kewarganegaraan atau civic disposition itu 

sendiri. Hal ini dilakukan agar Ustadz/Ustadzah dapat menjadi sumber 

informasi yang dapat diandalkan oleh para santri-santrinya. 

2) Ustadz/Ustadzah hendaknya ikut turut serta dalam melaksanakan 

kegiatan gotong royong, baik itu Ustadz/Ustadzah yang mengurus 

asrama maupun Ustadz/Ustadzah yang bertugas sebagai tenaga 

pendidik di Pesantren. Hal ini dilakukan untuk memotivasi para santri 

dalam melaksanakan kegiatan gotong royong tersebut. 

b. Bagi Para Santri 

1) Para santri diharapkan untuk belajar menggunakan berbagai sumber 

mengenai gotong royong dan civic disposition, tidak hanya gotong 

royong atau civic disposition yang dikaji secara islami, tetapi juga 

diharapkan dapat mempelajari gotong royong dan civic disposition 

secara umum dan menyeluruh. 

2) Para santri hendaknya tidak hanya menjalankan kegiatan gotong 

royong di lingkungan pesantren dan di lingkungan rumah saja, tetapi 

para santri juga dituntut untuk mengajarkan atau mengajak keluarga, 

teman-teman, serta masyarakat di sekitar rumah untuk turut serta 

melaksanakan gotong royong. 

c. Bagi Pesantren 
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1) Pihak pesantren diharapkan untuk dapat meningkatkan fasilitas-

fasilitas yang ada untuk mendukung dan mengoptimalkan kegiatan 

gotong royong yang diterapkan di dalam Pondok Pesantren, baik itu 

berupa alat kebersihan, buku-buku mengenai gotong royong dan civic 

dispositon, maupun dengan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap 

Ustadz/ Ustadzah yang berkaitan dengan gotong royong dan civic 

disposition. 

2) Pihak pesantren hendaknya dapat meningkatkan perhatian, dukungan, 

dan motivasi lebih terhadap santri-santri yang memiliki latar belakang 

atau berasal dari keluarga yang broken home ataupun santri yang 

berasal dari lingkungan yang kurang baik. 

d. Bagi Para Orang Tua 

1) Orang tua dituntut untuk tidak lepas kontrol terhadap anaknya 

meskipun anaknya telah dididik di lingkungan pesantren. Orang tua 

tetap harus memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap perilaku 

dan karakter anaknya ketika anaknya sedang berada di lingkungan 

rumah. 

2) Orang tua hendaknya turut serta dalam melaksanakan kegiatan gotong 

royong yang di selenggarakan di lingkungan rumah. Hal ini dilakukan 

untuk memotivasi dan memberikan contoh terhadap anaknya untuk 

menjadi warganegara yang memiliki civic disposition unggul. 

e. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Mengingat civic disposition merupakan suatu komponen dalam 

Pendidikan Kewarganegaraan yang berperan penting dalam menjadikan 

warganegara sebagai warganegara yang baik, maka perlu  dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai .implementasi gotong royong dalam 

pengembangan civic disposition itu sendiri. 

f. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan 

1) Departemen Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai gotong royong 

dan civic disposition secara terperinci kepada mahasiswanya. 
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2) Departemen Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat 

memberikan sarana dan prasarana yang menunjang untuk para 

mahasiswa dalam mempelajari gotong royong dan juga mempelajari 

tentang civic disposition. 


