
65 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pemaparan dari data-data yang telah dijelaskan penulis 

mengenai Pembinaan Karakter Santri Melalui Kegiatan OSTI di Pondok 

, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk pembinaan karakter santri melalui kegiatan ekstrakurikuler 

aktif yang berjumlah 12. Sedangkan peran OSTI untuk mewujudkan 

mengawasi dan membimbing para santri dalam hal aturan dan aktivitas 

beribadah. 

2. Hambatan 

Islam Surakarta adalah:  

a) Hambatan Internal: Kurangnya suri-tauladan dari santri akhir KMI, 

kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pembinaan karakter, 

adanya pelanggaran dan kurangnya etika terhadap OSTI. 

b) Hambatan Eksternal: Kemudahan santri untuk melakukan 

pelanggaran karena tempat hiburan dekat dengan pondok, seperti 

mall, warnet, dan taman hiburan Sedangkan solusi pengendalian 

yang dilakukan terdiri dari tiga upaya pengendalian, yaitu: upaya 

pengendalian pertama yang menggunakan metode pembinaan 

 Kemudian upaya pengendalian 
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lanjutan, dengan pemberian sanksi berupa sholat malam selama 

seminggu, dan membersihkan masjid. Selanjutnya upaya 

pengendalian ketiga, dengan diadakan sidang mahkamah dan 

pemberian hukuman jera bagi santri pelanggar. 

B. Saran 

1. Bagi Pengasuh 

Lebih selektif dalam menyeleksi pada pemilihan OSTI sehingga 

tidak ada lagi amanah yang disepelekan dan peraturan akan berjalan 

sesuai yang ditujukan. Selain itu pengasuh harus ikut serta dalam 

mengendalikan santri akhir (kelas 6) agar menghormati kebijakan atau 

peraturan dari OSTI. 

2. Bagi OSTI. 

Mencontohkan hal-hal yang baik kepada santri baik adik kelas 

maupun kakak kelas. Menjaga amanah yang dibebankan kepada 

masing-masing bidang, yaitu menjalankan tugas sesuai dengan porsi 

yang telah ditentukan dari awal ditetapkan sebagai OSTI, sehingga 

tidak akan ada lagi santri OSTI yang memanfaatkan jabatan sebagai 

tameng untuk perbuatan yang dilarang oleh Pondok Pesantren 

3. Bagi Penulis Berikutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa di gunakan 

sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan 

sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian 

selanjutnya, Lingkungan Pondok Pesantren memiliki tanggung jawab 
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besar dalam melaksanakan pendidikan karakter. Dalam hal ini, 

Pengurus OSTI menjadi ujung tombak bagi pelaksanaan pendidikan 

karakter. Hubungan-hubungan sosial yang terjadi antara pengurus 

dengan santri, dan santri dengan santri lainya, perlu di bangun lebih 

erat lagi. Oleh karena itu, pengurus OSTI diharpakan selalu 

mengintrgrasikan nilai-nilai moral dalam proses pembinaan karakter 

dengan kegiatan yang dilakukanya. Dengan memberikan teladan dan 

pembiasaan bagi santrinya, baik melalui perkataan atau perbuatan. 

Santri juga harus di biasakan untuk membangun hubunagn yang lebih 

harmonis lagi, baik dengan teman-teman sekelasnya, maupun dengan 

teman santri yang berbeda kelas dan berbeda umur. 


