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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti  

lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kontribusi Pondok Pesantren Al Mursyid dalam Pembinaan Pendidikan 

Agama Islam Kepada Masyarakat Desa Ngetal  

Pondok Pesantren Al Mursyid dalam memberikan kontribusi 

pembinaan pendidikan agama islam kepada masyarakat Ngetal mencakup 

beberapa bagian mulai dari pendidikan akidah, syariat dan akhlak. Tentu 

banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh pengasuh 

sekaligus para pengurus, diantaranya: 

a. Penyiaran dan tabligh 

1) Jamiyyah 

2) Majlis Ta’lim Ibu-ibu 

3) Akhirussanah 

a. Pendidikan dan pengajaran 

1) Madrasah 

2) Pengajian Kitab Kuning dan Pengajian Kilatan 

3) Pendidikan Al Qur’an 

b. Membuat lingkungan menjadi baik  

c. Pembinaan kesejahteraan umat 
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1. Hambatan yang Dialami Pondok Pesantren Al Mursyid dalam Pembinaan 

Pendidikan Agama Islam Kepada Masyarakat  Ngetal: 

a. Masyarakat belum sadar sepenuhnya untuk menyekolahkan anak di 

Madrasah Hidayatul Mubtadiien PP Al Mursyid. 

b. Bagi anak yang sudah mengikuti sekolah formal masih merasa malu 

untuk belajar lagi di pesantren karena merasa sudah besar. 

c. Kurang tenaga pengajar. 

d. Kurangnya pengalaman santri dalam berkomunikasi dengan 

masyarakat. 

e. Sulitnya menguasai masyarakat yang bandel. 

Solusi yang Diberikan Pondok Pesantren Al Mursyid dalam 

Pembinaan Pendidikan Agama Islam Kepada Masyarakat Ngetal 

a. Memberikan teladan yang baik secara langsung 

Pondok Pesantren Al Mursyid dalam memberikan motivasi 

kepada masyarakat Ngetal yaitu dengan menjadi contoh dimasyarakat. 

Namun sebelum itu, para pengurus mendekatkan diri dengan 

pendekatan yang lebih khusus agar masyarakat dapat menerima dan 

melaksanakan apa yang di sampaikan. 

b. Semua pemuda yang mempunyai kompetensi belajar bisa menyalurkan 

pengetahuannya di madrasah 

Pondok Pesantren Al Mursyid memberikan kesempatan kepada 

masyarakat yang mempunyai potensi akademik untuk ikut serta 



97 
 

 

mengajar. Dengan mengikut sertakan masyarakat menjadi bagian dari 

pondok, misalnya ustadz-ustadz maka penyampaian dakwah menjadi 

mudah diterima masyarakat. 

c. Bagi santri madrasah yang berkompetensi maka pada akhirusanah akan 

ditampilkan 

Seorang anak pasti ingin jadi kebanggaan orang tua. Oleh sebab 

itu semua santri ketika dalam proses pembelajaran berkompetensi pada 

pelajaran-pelajaran tertentu maka ia diberi kesempatan untuk 

menunjukkan kemampuannya di panggung. Tentu hal ini menjadi 

motivasi yang kuat bagi santri untuk lebih banyak belajar agar bisa 

menunjukkan kemampuan di depan khalayak ramai. 

 

1. Saran-saran 

Sebagai kata penutup dari penulis, mempunyai harapan agar 

pelaksanaan kontribusi Pondok Pesantren Al Mursyid dalam pembinaan 

pendidikan agama islam kepada masyarakat desa Ngetal dimasa yang akan 

datang akan menjadi lebih baik dari masa sekarang. Berdasarkan penelitian 

dan analisa peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai 

berikut:  

1. Bagi pengasuh, pengurus dan asatidz 

a. Agar pihak pendidik mempunyai metode-metode khusus yang bisa 

memikat masyarakat untuk ikut dalam pembinaan pendidikan agma 

islam. 
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b. Agar pihak pesantren melakukan trobosan baru supaya kesadaran dan 

motivasi masyarakat bisa tumbuh kembali sehingga pesantren dapat 

melaksanakan pembinaan pendidikan agama islam dengan maksimal. 

c. Agar lebih maksimal dalam mencetak kader-kader baru di pesantren 

suaya pesantren mempunyai asatidz yang cukup sehinggga pembinaan 

pendidikan agama islam  dapat terlaksanakan sepenuhnya. 

2. Bagi santri 

a. Agar lebih banyak belajar lagi dalam bermasyarakat sehingga hubungan 

santri dengan masyarakat sekitar pondok pesantren lebih akrab. 

b. Tunjukkanlah kepada masyarakat bahwa kalian adalah santri yang bisa 

dibanggakan. 

 

 

 

 


