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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdalsalrkal n hasil dan pembahasan di bab sebelumnya dalpalt disimpulkaln 

sebalgali berikut: 

1. Bentukl Kalderisalsi Dal i di Pondok Pesal ntren Ishlal hul Alulald meliputi: 

Straltegi Penempaltal n Pondok Pesal ntren altalu Asral mal, Tal’limul Qural n, 

Pengaljialn Kitalb Kuning, Pralktik malnalqib, Pralktik ceral mal h dal n 

Pembalcalaln Malulid Halbsy. 

2. Falktor Pendukungl Kalderisalsi Dal i di Pondok Pesal ntren Ishlal hul Alulald 

yal itu dilalkukal nnyal secalral berkelal njutaln dal n terjaldwal l daln jugal malteri 

yal ng disal mpal ikal n sesual i dengaln kebutuhal n malsyalralkalt daln palral salntri 

setelal h lulus pondok pesal ntren. Aldalpun Falktor penghal mbaltnyal yal itu 

Kural ngnyal konsentralsi dal i yal ng disebalbkaln fakktor kelelal hal n dal n 

kecerdalsaln, pengucalpaln yal ng berbedal-bedal, kuralngnyal percalyal diri, 

mallals, bosaln daln faktor Kesehaltaln. 

B. Rekomendasi 

Dalri halsil penelitialn dal n simpulaln yal ng telalh dikemukalkal n, penulis 

memberikal n beberalpal salraln sebalgali berikut: 
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1. Bagi para santri di Pondok Pesantren Ishlahul Aulad dapat mempersiapkan 

dirinya dengan ilmu pengetahuan agama Islam dan wawasan yang luas 

serta ketekunan serta kesungguhan dalam mengikuti semua kegiatan 

sehingga setelah lulus memiliki kemampuan menjadi dai yang profesional. 

2. Balgi pemerintal hal n untuk lebih intens lal gi dal lal m memperhaltikaln 

pondok-pondok yal ng aldal di Kallimal ntal n selaltaln lebih khusus untuk 

pondok pesal ntren Ishlal hul Alulald sehinggal bisal melal hirkaln bibit-bibit dal i 

yalng berkuallitals. 

 
3. Bagi para pengurus pondok pesantren lebih memperhatikan lagi dan terus 

melakukan evaluasi agar program pengkaderan dai disana berjalan dengan 

baik dan efektif. Karena berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat faktor 

penghambat yang disebabkan oleh faktor internal dari santri, sehingga 

pondok pesantren harus memberikan solusi atas faktor penghambat 

tersebut. Penulis menyarankan bahwa metode pembelajaran dari 

pengkaderan tersebut lebih dikembangkan lagi sesuai dengan minat para 

santri dan sesuai dengan perkembangan teknologi di era sekarang 

 

4. Penulis berharap dengan adanya tulisan ini, bisa memberikan salah satu 

bahan untuk evaluasi pembelajaran di pondok pesantren Ishlahul Aulad 

agar lebih baik lagi dan menghasilkan dai-dai yang berkualtias yang bisa 

berguna bagi agama, bangsa dan negara.  

 

  




