BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Setelah dipaparkan hasil penelitian mengenai Program pendampingan
membaca ‘Aqidatul ‘Awam untuk membina Akhlak siswa di MS Al-Istiqomah
Pengambangan Banjarmasin, maka pada seluruh pemaparan pada bab-bab
sebelumnya dapat ditarik simpulan yang merupakan jawaban dari pokok fokus
masalah yang diajukan, sebagai berikut :
1. Bentuk Program Pendampingan Membaca ‘Aqidatul ‘Awam di MS AlIstiqomah Pengambangan Kota Banjarmasin.
a. Pembinaan Akhlak dalam Kegiatan membaca ‘Aqidatul ‘Awam.
Pembinaan akhlak disini berupa terjalinnya hubungan antara guru
pendamping dan anak didik serta anak didik yang senior dengan junior nya.
Juga mereka sangat antusias dalam belajar dan membaca syair tersebut.
b. Metode Kegiatan Pembacaan ‘Aqidatul ‘Awam di MS Al-Istiqomah
Pengambangan Banjarmasin
Metode yang digunakan adalah ceramah. Namun dalam metode ceramah ini
memiliki kekurangan karena cendrung terkesan membosankan.
2. Pengaruh Program membaca ‘Aqidatul ‘Awam di MS Al-Istiqomah
Pengambangan Kota Banjarmasin.
a. Akhlak dalam ‘Aqidatul ‘Awam : didalam syair ‘Aqidatul ‘Awam tidak
hanya menyangkut masalah tentang Akidah namun juga berisi tentang
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Akhlak yang mana ajaran tersebut berupa sifat-sifat wajib pada diri nabi
Muhammad Saw yaitu : siddiq, fathanah, tabligh, amanah dan ini dijelaskan
dengan metode ceramah setelah pembacaan selesai.
b. Akhlak Kedisiplinan : ketika siswa rutin mengikuti kegiatan ‘Aqidatul
‘Awam maka dampak positifnya membuat siswa menjadi lebih tertib dan
teratur dalam menjalankan kehidupannya, serta melatih siswa bertanggung
jawab dalam melaksanakan setiap tugasnya, terutama datang lebih tepat
waktu sebelum kegiatan berlangsung.
c. Akhlak terhadap Ilmu Pengetahuan : dalam hal ini guru pendamping
mengajarkan kepada murid-muridnya agar selalu menghargai setiap ilmu
yang diberikan oleh orang lain walaupun hanya dari buku. Karena
‘Aqidatul ‘Awam adalah syair yang tentunya banyak sekali memberikan
manfaat bagi murid-murid MS Al-Istiqamah Pengambangan banjarmasin.
d. Akhlak kepada lingkungan : untuk memberikan bekal kepada siswa agar
pada saat nanti lulus dari sekolah dan terjun ke masyarakat, siswa siswi MS
Al-Istiqomah bisa menerapkan ilmu yang didapatnya di sekolah. Bahkan,
lebih bagus lagi ilmu yang mereka dapatkan dari sekolah dapat berguna di
masyarakat sekitarnya.
B. Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian ini, penulis ingin mengemukakan
beberapa saran berikut ini, agar dapat menjadi bahan renungan bagi pihak Sekolah
MS Al-Istiqomah Pengambangan Banjarmasin, serta masyarakat selaku pembaca
tulisan ini.
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1. Untuk Kepala Sekolah: Agar dapat mencapai pendampingan yang optimal
terhadap siswa dan siswi tersebut, hendaknya untuk lebih mengupayakan
lagi dalam penyediaan fasilitas, sarana prasarana, serta kelengkapan buku
penunjang kegiatan ‘Aqidatul ‘Awam di MS Al-Istiqomah Pengambangan
Banjarmasin.
2. Untuk Guru Akidah Akhlak: hendaknya terus memberikan dorongan
kepada siswa agar selalu menghormati guru-guru dan sesama temannya
agar tercapainya budi pekerti yang baik.
3. Untuk Peneliti selanjutnya: Galilah informasi yang belum penulis teliti,
agar kita bisa memberikan informasi kepada para peneliti selanjutnya dan
berharap bisa membantu penelitiannya ke depan.
4. Untuk para pembaca: Terakhir adalah doa. doakan anak-anak yang selalu
membaca Syair ‘Aqidatul ‘Awam ini agar selalu mempunyai keimanan
yang kokoh dan Istiqomah dalam hal Ibadahnya, dan semoga Allah
memberikan rahmat kepada Sayikh Ahmad Al-Marzuqi melalui Kitab
Tauhid ‘Aqidatul ‘Awam ini. Yakinlah bahwa selalu ada kebaikan dari
setiap ketetapan-Nya.

