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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan penlitian yang telah dilaksanakan penulis dengan judul 

“Bimbingan Rohani Islam di Pondok Pesantren Nuzahatul Muttaqin Desa Tabing 

Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala”. Dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Bentuk Bimbingan Rohani Islam di Pondok Pesantren Nuzhatul Muttaqin 

yaitu Bimbingan Spritual berupa pengajian, doa-doa, dan zikir, pada 

bagian zikir terdapat beberapa bentuk yakni Wirdul Latif, Ratibul Attas, 

Ratibul Haddad, dan Dalail Khairat, Bimbingan Psikologis berupa 

konsultasi dan motivasi, Bimbingan Ibadah berupa bersuci, salat, dan 

membaca Al-Qur’an. 

2. Hasil dari Bimbingan Rohani Islam di Pondok Pesantren Nuzhatul 

Muttaqin yaitu adanya peningkatan yang terjadi pada diri santri terhadap 

nilai-nilai kebaikan yang berupa meningkatnya nilai kejujuran, 

meningkatnya nilai keiklasan, memperkuat nilai konsisten, nilai sopan 

santun yang meningkat, meningkatnya kerahamahan, meningkatnya nilai-

nilai kesabaran, semakin mampu mengendalikan diri, meningkatnya nilai-

nilai empati, dan frekuensi ibadah yang meningkat. 
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B. Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang sudah dirumuskan, maka penulis 

memiliki beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada ustaz dan pengurus Pondok Pesantren Nuzhatul Muttaqin agar 

lebih meningkatkan lagi proses pelaksanaan Bimbingan Rohani Islam 

yang diterapkan di Pondok Pesantren Nuzhatul Muttaqin, pelaksanaan 

Bimbingan Rohani Islam yang sekarang sudah cukup bagus namun akan 

lebih baik lagi selalu adanya peningkatan terutama pada segi bimbingan 

psikologis yang masih tidak adanya tenaga khusus seperti konselor yang 

begitu penting untuk mengatasi permasalahan-permasalah psikologis 

tertentu yang dialami oleh santri. 

2. Kepada santri diharapkan selalu disiplin dalam pelaksanaan Bimbingan 

Rohani Islam yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nuzhatul Muttaqin 

agar lebih bisa mencerna dan mengaplikasikan setiap Bimbingan yang 

diberikan oleh ustaz sehingga selalu adanya peningkatan ke arah yang 

lebih baik lagi untuk menggambarkaan perilaku-perilaku kepribadian 

seseorang yang menanamkan nilai-nilai kebaikan pada dirinya. 

 Hasil dari penelitian ini belum sepenuhnya dikatakan sempurna, oleh 

sebab itu penulis sangat mengharapkan penelitian ini akan dikaji dan dilanjutkan 

dengan lebih teliti. Kritik dan saran sangat diperlukan penulis di dalam penelitian 

ini. Semoga penelitian ini akan berguna dan menjadi suatu karya sederhana yang 

mampu memperluas wawasan, pengetahuan, serta menghasilkan manfaat 

khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca.  


