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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah penulis mengadakan penelitian dan menganalisa tentang efektifitas 

kegiatan mujahadah dalam mengembangkan kecerdasan spiritual dan perilaku 

sosial santri di Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Sumanding 

Kembang Jepara, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa kegiatan mujahadah di 

Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Sumanding Kembang 

Jepara pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, dilihat dari 

pelaksanaannya yang selalu diikuti oleh santri secara istiqomah. Jenis 

mujahadah yang digunakan Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam 

(API) adalah mujahadah yaumiyyah dimana mujahadah dilakukan setiap 

hari yakni ba’da maghrib dan tengah malam. 

2. Kecerdasan spiritual santri Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam 

(API) Sumanding Kembang Jepara sudah cukup baik, terbukti dengan 

adanya kegiatan mujahadah ini para santri lebih fokus dalam beribadah, 

tidak terpuruk dalam kesedihan dan berani menghadapi permasalahan-

permasalahan yang timbul pada diri sendiri maupun masyarakat serta 

selalu bersikap positif dengan apa yang terjadi pada dirinya dan hanya 

berserah diri kepada Allah. 

3. Perilaku sosial santri Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) 

Sumanding Kembang Jepara juga sudah cukup baik, terbukti dengan 

adanya kegiatan mujahadah ini para santri dapat memahami, menghargai, 

menghormati dan mempercayai satu sama lain. Selain itu kegiatan 

mujahadah ini juga menekankan pada pengembangan pemikiran terhadap 

pengetahuan yang dimiliki santri dengan kehidupan nyata maka 

pemikiran santri tentu terbangun suasana yang bersifat sosial, karena 

pada dasarnya hanyalah mempengaruhi, setelah terpengaruh lalu 

kemudian terbentuk karakter. Setelah kegiatan mujahadah berlangsung, 
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perilaku kerjasama antar individu, saling menghormati dan menghargai 

serta rasa percaya diri santri semakin berkembang.  

B. Saran  

Berdasarkan penelitian dan simpulan yang telah diuraikan, dapat diketahui 

bahwa kegiatan mujahadah memberikan peran yang positif terhadap 

pengembangan kecerdasan spiritual dan perilaku sosial santri. Oleh sebab itu, 

penulis bermaksud memberikan saran- saran yang bersifat positif diantaranya:  

1. Bagi Lembaga Pondok Pesantren.  

Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Sumanding, Pondok 

Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) merupakan dambaan umat 

Islam dalam membentuk insan yang mempunyai kecerdasan spiritual 

yang tinggi. Mengacu pada hal tersebut, penulis mengharap kepada 

lembaga untuk lebih memperhatikan masalah mujahadah santri supaya 

kehidupan di pondok konduksif dan harmonis dilandasi kecerdasan 

spiritual dan persaudaraan sesama muslim. Serta sebagai wahana untuk 

menjaga kemurnian ajaran Islam harus senantiasa diperhatikan yaitu 

khususnya berkaitan dengan sunanh-sunnah dalam mujahadah sesuai 

dengan teladan Rosulullah SAW.  

2. Bagi Santri Pondok Pesantren.  

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap semua santri 

semakin meningkatkan ibadahnya khususnya pada mujahadahnya, serta 

mengistiqomahkan dalam menjalankan mujahadah karena telah terbukti 

bahwa mujahadah dapat meningkatkan kecerdasan spiritual. 

 

 

 

 

 

 


