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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :  

1. Kegiatan ini bersifat wajib bagi seluruh santri, dilaksanakan rutin setiap 

Kamis malam pukul 20.30-22.30 secara berkelompok. proses pelaksanaan 

dimulai dari pembuatan teks, menghafalkan, menyetorkan dan 

menyampaikan pidato. Adapun susunan acara: pembukaan pembacaan Al-

Qur'an dan shalawat, acara inti, intisari, penutup dan lain-lain. peraturan 

dalam kegiatan ini meliputi peraturan sebelum dan saat pelaksanan.  

Dalam kegiatan ini terdapat punishment (berdiri) dan reward (jajanan dan 

barang). Kendala yang dihadapi saat muhadhoroh, yaitu dari segi santri 

(waktu, sarana prasana, cuaca) dan dari segi pengurus (ketidaktertiban santri). 

faktor pendukung dalam kegiatan ini adalah faktor internal (minat, motivasi) 

dan eksternal (lingkungan)  

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Santriwan Program Muhadhoroh Dalam 

Meningkatkan Kepercayaan Diri Santriwan Di Pondok Pesantren Sultan 

Mahmud Badaruddin Ii Palembang antara lain adalah :  

a. Faktor pendukung 

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan muhadhoroh terdapat 

dalam dua bagian, internal dan eksternal. Faktor internal, diantaranya 

adalah adanya dorongan motivasi dalam diri santri untuk mengikuti 
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kegiatan muhadhoroh. sedangkan faktor eksternal yang menjadi faktor 

pendukung adalah lingkungan yang mendukung adanya kegiatan ini 

diadakan 

b. Faktor penghambat  

1. Kendala yang biasa dihadapi santri di antaranya adalah faktor cuaca 

jika hujan, maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan muhadhoroh 

baik dari segi waktu yang membuat kegiatan memakan waktu lama 

dan tempat yang bocor 

2. Dari segi waktu yang dimana kegiatan ini dilaksanakan di malam hari 

yang seharusnya menjadi waktu istirahat santri 

3. Sulitnya menghafal teks muhadhoroh berbahasa asing (Arab dan 

Inggris) juga menjadi salah satu kendala santri 

B. Saran 

Berdasarkan data-data hasil penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren 

Sultan Mahmud BadaruddinPalembang yang kemudian dianalisis sedemikian 

rupa, maka untuk peningkatan kualitas supaya menjadi lebih baik peneliti 

memberikan beberapa saran kepada instansi sebagai berikut:  

1. Agar membuat inovasi dalam pelaksanaan ekstrakurikuler muhadhoroh 

sehingga muhadhoroh tidak terlalu monoton sehingga membosankan.  

2. Agar supaya mengoptimalkan rasa percaya diri dengan sering memberikan 

kesempatan kepada santri untuk tampil lomba pidato di luar pondok bukan 

hanya di dalam lingkup pondok.  


