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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang bimbingan 

muhadharah dalam mengembangkan kepercayaan diri 

santriwati di Pondok Modern Darul Arqom Patean Kendal 

sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka 

peneliti dapat merumuskan kesimpulan, bimbingan 

muhadharah di Pondok Modern Darul Arqom Patean Kendal 

sudah berjalan dengan optimal dalam mengembangkan 

kepercayaan diri santriwati. Hal ini dapat dilihat dari sikap 

santriwati setelah mengikuti bimbingan muhadharah yaitu 

santriwati dapat memahami potensi yang ada di dalam diri 

mereka, santriwati dapat mengatasi kesulitan dan kelemahan 

yang mereka alami sebelum mengikuti bimbingan 

muhadharah sehingga kepercayaan diri santriwati mengalami 

perkembangan yang cukup baik. Selain itu sikap percaya diri 

santriwati terlihat dari beberapa indikator diantaranya: dapat 

mengarahkan diri sendiri dan orang lain kepada hal-hal 

positif, dapat menggunakan tinggi rendahnya suara 

disesuaikan dengan situasi, mampu mengekspresikan 

pendapat, mampu beradaptasi dalam lingkungan dan aktivitas 
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sosial, dapat bekerja sama secara kooperatif dalam kelompok, 

dapat bersikap optimis dan berbicara dengan lancar, fasih 

serta tidak ragu-ragu. 

B. Saran – saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, 

maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:  

1. Kepada pengasuhan putri Pondok Modern Darul Arqom 

a) Memperbanyak koleksi buku tentang materi 

muhadharah terutama dalam bahasa asing Arab dan 

Inggris sebagai bahan referensi belajar santriwati. 

b) Memberikan pembinaan kepada ustadzah dan 

pengurus Organisasi Santri Darul Arqom (OSDA) 

bagian bahasa untuk menegakkan penggunaan bahasa 

asing yaitu bahasa arab dan inggris secara optimal 

terhadap santriwati.  

c) Selalu mengingatkan ustadzah pembimbing dan 

pengurus muhadharah tentang pentingnya bimbingan 

muhadharah dalam pengembangan mental santriwati. 

2. Kepada ustadzah pembimbing muhadharah 

a) Memberikan pembinaan terhadap pengurus 

muhadharah agar dapat bekerja sama dan aktif dalam 

melaksanakan bimbingan muhadharah agar terlaksana 

lebih efektif dan optimal. 
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b) Perlu melakukan strategi-strategi baru dalam 

meningkatkan kemampuan kebahasaan asing (bahasa 

arab dan bahasa inggris) pada santriwati untuk 

membantu kesulitan mereka dalam pembuatan dan 

menghafalkan naskah pidato dalam bahasa asing. 

c) Hendaknya sering memberikan saran dan motivasi 

terhadap santriwati demi mengembangkan 

kepercayaan diri santriwati secara optimal. 

d) Pelaksanaan bimbingan muhadharah dalam 

mengembangkan kepercayaan diri santriwati perlu 

ditingkatkan lagi untuk hasil yang lebih optimal. 

3. Pengurus muhadharah 

a) Hendaknya sering memberikan saran dan motivasi 

terhadap santriwati demi mengembangkan 

kepercayaan diri santriwati secara optimal. 

b) Lebih dapat bekerja sama dan aktif antar pengurus 

muhadharah dalam melaksanakan bimbingan 

muhadharah. 

c) Memberikan kesadaran kepada santriwati tentang 

pentingnya bimbingan muhadharah dalam 

pengembangan mental santriwati sehingga santriwati 

lebih sungguh-sungguh dalam mengikuti bimbingan 

muhadharah. 
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C. Penutup  

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan ridhaNya, memberikan lindungan dan bimbingan-

Nya dan memberikan kasih sayang-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan shalawat serta salam 

tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi besar 

Muhammad SAW yang telah menjadi penerang bagi semua 

umatnya. 

Sebagai manusia biasa yang tidak sempurna, penulis 

menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, banyak kesalahan dan kekurangan.Penulis 

berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk 

penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, kemudian 

saran dan kritikkonstruktif dari pembaca sangat penulis 

harapkan, demi kesempurnaan penulisan berikutnya.Akhirnya 

hanya kepada Allah SWT, penulis berserah diri dan semoga 

langkah penulis ridha-Nya.Amin. 

 


