
80 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang penanaman perilaku spiritualitas santri berdasarkan 

pembacaan surah-surah tertentu dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Pembacaan surah-surah pilihan tersebut dipahami oleh pengasuh sebagai lancarnya rezeki 

dalam pembacaan surah al-Wa>qi’ah, memiliki sifat ridho dan iklas dalam pembacaan 

surah Ya>si>n, memiliki sifat pengasih dalam pembacaan surah ar-Rahma>n, menghalangi 

siksa kubur dalam pembacaan surah al-Mulk.  

2. Semua kegiatan pembacaan surah pilihan yang dilakukan dalam pondok pesantren Nurul 

Iman Karangrejo tersebut dimaksudkan untuk membentuk perilaku spiritualitas santri, 

yaitu mempunyai akhlaqul karimah seperti disiplin, kreatif, jujur, dan tanggung jawab. 

Yang dimaksud disiplin disini adalah tindakan yang menunjukkan tertib dan patuh 

terhadap berbagai ketentuan dan peraturan. Sedangkan yang dimaksud kreatif disini 

adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau karya baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki. Jujur yang dimaksud disini adalah perilaku yang didasarkan 

pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya perkataan dan 

perbuatannya.  

3. Hubungan pembiasaan pembacaan surah-surah pilihan dengan perilaku spiritualitasnya 

adalah santri merasakan ketenangan batin dan memohon keberkahan kepada Allah. 

Dengan mengambil pemahaman dari ibuk yaitu mengenai surah al-Wa>qi’ah yang dapat 

menjauhkan seseorang dari kefakiran maka hal ini dapat berdampak terhadap perilaku 

spiritualitas santri yang dikehendaki yaitu mempunyai sifat tanggung jawab dan disiplin. 



Cara seseorang untuk menghindari fakir yaitu dengan cara bekerja keras dan dibarengi 

dengan ketekunan/kedisiplinan dalam bekerja. Dari hasil kerja yang didapat, maka 

seseorang tersebut mempunyai rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri agar 

terhindar dari kefakiran. SurahYa>si>n dipahami dengan terbentuknya sifat ridho/ikhlas 

maka hal ini dapat berdampak terhadap perilaku spiritualitas santri yang dikehendaki 

yaitu mempunyai sifat kreatif. Di dalam surahYa>s>in dijelaskan tentang banyaknya rahasia 

dan ilmu, sehingga apabila surah ini dibaca secara istiqomah akan mudah terbentuk sifat 

kreatif untuk menghasilkan ilmu baru. Untuk menanamkan akidah hal ini diperlukan 

kekreatifan seseorang dalam mendidik yaitu bagaimana yang didik supaya tidak tidak 

bosan dan betah. Surah ar-Rahma>n dipahami dengan terbentuknya sifat pengasih. Surah 

al-Mulk dipahami dengan tehindar dari siksa kubur maka hal ini dapat berdampak 

terhadap perilaku spiritualitas santri yang dikehendaki yaitu mempunyai sifat jujur. Jujur 

termasuk sifat terpuji dan balasannya adalah surga. Jika seseorang menginginkan surga 

maka dia harus berbuat jujur supaya terhindar dari siksa kubur.  

B. Saran 

Saran berisi usulan perbaikan agar ke depan pihak yang terkait dalam penelitian ini 

mampu berkembang menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu saran ingin peneliti tujukan 

kepada : 

1. Pondok pesantren Nurul Iman Karangrejo Tulungagung. 

Berdasarkan penelitian yang telah selesai dilaksanakan, maka diharapkan 

pemahaman terhadap surah pilihan dapat berkembang atau diperbarui. 

2. Peneliti selanjutnya 



Bisa lebih mengupas penelitian dengan tema dan subjek yang sama namun yang 

digunakan untuk mengkajinya dapat berbeda.  

 


