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BAB V 

PENUTUP 

V.1 KESIMPULAN 

 Penjabaran yang penulis paparkan dalam masalah penulisan skripsi ini, 

maka pada bagian akhir ini penulis akan mengungkapkan sebuah benang merah 

atau kesimpulan yang merupakan ending terakhir pembahasan diatas. Dari BAB I 

sampai BAB V dapat disimpulkan bahwa:  

1. pembinaan aqidah yang tetap mempertahankan pengkajian kitab-kitab Islam 

sebagai pendidikan dan sistem madrasah. Namun yang lebih fokus adalah 

persoalan aqidah sebab baik buruknya kehidupan baik didunia maupun 

diakhirat kelaknya sangat mendasar adalah bagaimana kemapanan aqidah 

Islamiyahnya. Untuk itu Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini untuk 

menjadi rahmat seluruh alam dan isinya terutama umat manusia meneguhkan 

keyakinannya agar tidak menyembah selain Allah AWT. Begitu pula harapan 

masyarakat di Desa Montong Gamang kecamatan Kopang Kabupaten Lombok 

Tengah, dengan berdirinya pondok pesantren Yanurain dapat memapankan dan 

mencontohkan aqidah yang baik kepada masyarakat. 

a) Sarana dan prasarana yang sudah memadai meskipun belum lengkap 

secara totalitas, paling tidak ruang asrama, masjid, aula, lapangan 

olahraga. 
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V.2 Saran-saran  

Penulis memberikan saran kepada pimpinan pondok pesantren Yanurain 

didesa montong gamang kecamatan kopang kabupaten lombok tengah agar lebih 

mengintensifkan pembinaan aqidah yang sesuai yakni aqidah Islam. 

V.3 Penutup 

Dengan mengucap kalimat alhamdulillahdi robbil alamiin, semoga Allah 

memberikan kemapanan dalam beraqidah Islam dan bertuhamkan Allah SWT. 

Seerta mampu melakukan amar  ma’ruf nahi munkar. Tak kalah pentingnya 

adalah harapan bermunajad kepada-Nya adalah harapan hidayah, rahmat-Nya. 

Semoga apa yang penulis paparkan dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan 

kontribusi positif tentang pelaksanaan pembinaan aqidah, mental dan karakteristik 

para santri yang berada di pondok pesantren Yanurain di desa montong gamang 

kecamatan kopang kabupaten lombok tengah serta para pembaca skripsi ini. 

Kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini, 

terkhusus untuk dosen pembimbing yang telah bersusah payah membantu penulis 

hingga selesai. 
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