
89

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan 
Berdasarkan uraian pembahasan tentang skripsi yang berjudul 

“Persepsi Santri Putri Pesantren Al-Ghurobā’ Tumpang Krasak Jati 
Kudus Terhadap Al-Quran Surah Al-A’raf Ayat 180 Tentang Al-
Asmā’ al-Ḥusna ” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Persepsi santri santri putri pesantren Al-Ghurobā’ Tumpang 

Krasak Jati Kudus terhadap al-Quran surah al-A’raf ayat 180 
tentang al-Asmā’ al-Ḥusna , bahwa ayat tersebut mengandung 
perintah untuk berdo’a dan menyeru dengan nama-nama Allah 
yang Agung yaitu al-Asmā’ al-Ḥusna . Melalui ayat ini para 
santri mempercayai adanya energy positif, hikmah, dan manfaat 
yang luar biasa bagi siapa saja yang mau mengamalkan al-Asmā’ 
al-Ḥusna . 

2. Implementasi al-Asmā’ al-Ḥusna bagi santri Al-Ghurobā’
dengan cara memahami makna al-Asmā’ al-Ḥusna , mengambil 
nilai-nilai dan ajaran yang terkandung didalamnya, kemudian 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman 
untuk berakhlakul karimah dan menyelesaikan berbagai 
permasalahan yang dihadapi.

3. Para santri percaya bahwa dibalik al-Asmā’ al-Ḥusna terdapat 
manfaat yang luar biasa. Beberapa manfaat yang diperoleh santri 
Al-Ghurobā’ dari pengamalan al-Asmā’ al-Ḥusna tersebut 
antara lain: (1) meningkatakan kecerdasan spiritual, emosional, 
dan intelektual, (2) mempermudah terkabulnya harapan, (3) 
meningkatkan hafalan al-Quran, dan (4) membuat hati menjadi 
tentram. 

B. Saran
1. Bagi Pondok Pesantren Putri al-Ghurobaa

Kegiatan pembacaan al-Asmā’ al-Ḥusna di pesantren Al-
Ghurobā’ merupakan kegiatan yang bermanfaat dalam 
membangun akhlak dan kedisiplinan para santri. Dengan 
dimikian pengasuh dan pengurus pondok pesantren diharapkan 
memberi kajian-kajian yang berkenaan dengan al-Asmā’ al-
Ḥusna , supaya santri dapat memahami lebih dalam  mengenai 
makna dan pentingnya mengamalkan zikir al-Asmā’ al-Ḥusna .
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2. Bagi santri
Dengan adanya praktik pembacaan al-Asmā’ al-Ḥusna ini, 

hendaknya para santri lebih meningkatkan ketaqwaan kepada 
Allah, dan berusaha menjadi pribadi yang Qurani dengan 
mengamalkan apa yang termuat dalam firman-Nya.

C. Penutup
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah 

melimpahkan karunia-Nya, memberi petunjuk dan keridloan-Nya 
dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini.

Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada beliau 
Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan teladan 
kepada kita untuk menjadi pribadi yang Qurani dan mentaati segala 
perintah-Nya. Semoga kelak kita diakui sebagai ummatnya dan 
mendapat syafaatnya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak 
yang telah membantu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan 
skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari 
bahwa dalam penyususnannya tidak terlepas dari kekurangan. Oleh 
karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif 
dari semua pihak, terutama bagi para pembaca. Akhirnya dengan 
ridho dan karunia Allah penulis berharap semoga yang tertuang 
dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi 
para pembaca, serta dapat memberikan wawasan dan kontribusi 
dalam hazanah keilmuaan.  











BAB V


PENUTUP

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan tentang skripsi yang berjudul “Persepsi Santri Putri Pesantren Al-Ghurobā’ Tumpang Krasak Jati Kudus Terhadap Al-Quran Surah Al-A’raf Ayat 180 Tentang Al-Asmā’ al-Ḥusna ” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi santri santri putri pesantren Al-Ghurobā’ Tumpang Krasak Jati Kudus terhadap al-Quran surah al-A’raf ayat 180 tentang al-Asmā’ al-Ḥusna , bahwa ayat tersebut mengandung perintah untuk berdo’a dan menyeru dengan nama-nama Allah yang Agung yaitu al-Asmā’ al-Ḥusna . Melalui ayat ini para santri mempercayai adanya energy positif, hikmah, dan manfaat yang luar biasa bagi siapa saja yang mau mengamalkan al-Asmā’ al-Ḥusna . 

2. Implementasi al-Asmā’ al-Ḥusna  bagi santri Al-Ghurobā’ dengan cara memahami makna al-Asmā’ al-Ḥusna , mengambil nilai-nilai dan ajaran yang terkandung didalamnya, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman untuk berakhlakul karimah dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi.

3. Para santri percaya bahwa dibalik al-Asmā’ al-Ḥusna  terdapat manfaat yang luar biasa. Beberapa manfaat yang diperoleh santri Al-Ghurobā’ dari pengamalan al-Asmā’ al-Ḥusna  tersebut antara lain: (1) meningkatakan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual, (2) mempermudah terkabulnya harapan, (3) meningkatkan hafalan al-Quran, dan (4) membuat hati menjadi tentram. 

B. Saran


1. Bagi Pondok Pesantren Putri al-Ghurobaa

Kegiatan pembacaan al-Asmā’ al-Ḥusna  di pesantren Al-Ghurobā’ merupakan kegiatan yang bermanfaat dalam membangun akhlak dan kedisiplinan para santri. Dengan dimikian pengasuh dan pengurus pondok pesantren diharapkan memberi kajian-kajian yang berkenaan dengan al-Asmā’ al-Ḥusna , supaya santri dapat memahami lebih dalam  mengenai makna dan pentingnya mengamalkan zikir al-Asmā’ al-Ḥusna .

2. Bagi santri


Dengan adanya praktik pembacaan al-Asmā’ al-Ḥusna  ini, hendaknya para santri lebih meningkatkan ketaqwaan kepada Allah, dan berusaha menjadi pribadi yang Qurani dengan mengamalkan apa yang termuat dalam firman-Nya.


C. Penutup 


Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya, memberi petunjuk dan keridloan-Nya dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.


Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan teladan kepada kita untuk menjadi pribadi yang Qurani dan mentaati segala perintah-Nya. Semoga kelak kita diakui sebagai ummatnya dan mendapat syafaatnya.


Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penyususnannya tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak, terutama bagi para pembaca. Akhirnya dengan ridho dan karunia Allah penulis berharap semoga yang tertuang dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi para pembaca, serta dapat memberikan wawasan dan kontribusi dalam hazanah keilmuaan.  
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