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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem pendidikan dan pengajaran di Pesantren Maslakul Huda Lil 

Mubtadiin menggunakan metode klasikal yang dimodifikasi dengan 

menggunakan metode modern seperti diskusi intraktif, praktek dan kursus. 

Adapun metode klasikal yang dilaksanakan adalah metode Sorogan, 

Bandongan, Hafalan dan Musyawaroh yang diampu oleh para musyrif dan 

asatidz. 

2. Peran pesantren Maslakul Huda dalam Membentuk Mental Spiritual Santri 

adalah dengan membentuk identitas santri yang berakhlaq karimah seperti: 

a. Tawadlu‟ 

b. Ikhlas 

c. Kesederhanaan 

d. Tanggung Jawab 

e. Tekun 

f. Jujur 

g. Malu 

Untuk mewujudkan mental spiritual tersebut para musyrif menggunakan 

media pemberian motivasi kepada santri dan suri tauladan. 

 

B. Saran-Saran 

Penelitian tidak lebih hanya upaya memberikan gambaran dan sebuah 

realitas dalam peran Pesantren Maslakul Huda Lil Mubtadiin dalam 

membentuk mental spiritual santri. Sebagaimana realita- realita yang 

terungkap dalam penelitian ini, kiranya tidak berlebihan jika penulis 

memberikan saran-saran: 
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1. Pesantren Maslakul Huda Lil Mubtadiin diharapakan tetap dalam 

komitmennya menjaga tafaqquh fiddin dengan tidak meninggalkan tradisi-

tradisi yang masih baik, serta mengakomodir berbagai perkembangan 

zaman tekhnologi informasi ini yang lebih bagus untuk perkembangan 

pendidikan yang lebih efektif dan efesien.   

2. Prinsip akomodatif terhadap hal modern yang diseleksi lebih bagus tidak 

boleh mengesampingkan pendidikan nilai-nilai spiritualitas yang sudah 

menjadi dasar pesantren-pesantren sejak awal mula berdiri. Nilai 

spiritualitas yang transedental berfungsi menjadi penyegar bagi keringnya 

nilai-nilai modernitas yang empirik dan rasional.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian 

ini masih ada keterbatasan. Peneliti menyarankan ada penelitian 

berikutnya yang menguak permasalahan-permasalahan baru yang belum 

sempat penulis kaji.  

 

C. Kata Penutup 

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah yang telah 

memberikan kekuatan dan nikmat-Nya sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas akhir ini telah disusun dengan segenap 

kemampuan yang ada dan dengan rasa tawakal. Penyusun menyadari bahwa 

dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari 

kesempurnaan. Tiada lain kecuali sebuah untaian kata harapan semoga 

penyusunan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun, bagi 

pembaca, dan bagi instansi terkait. 


