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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

Aktivitas Dakwah Islam Dalam Pembinaan Akhlak Karimah 

Remaja Madrasah Aliyah Al Hidayah 

Adapun pembinaan akhlak karimah meliputi  Apel pagi Senin, Doa 

sebelum dan sesudah belajar, Muhadarah, Muhadastah, Pekan Rajabiah, 

Pekan Maulid, Kegiatan ekstrakurikuler.  

a. Pembinaan pada apel pagi Senin di lakukan dilapangan Madrasah Aliyah 

Al Hidayah, adapun tema yang disampaikan ketika pembinaan yaitu 

tentang tentang kebiasaan yang baik, adab kepada orang yang lebih tua 

dan menghormati yang muda. Tema nilai-nilai Islam juga disampaikan 

ketika pembinaan apel pagi Senin. Pembinaan pada apel pagi Senin 

langsung disampaikan oleh ibu kepala sekolah  

b. Pembinaan membaca doa sebelum dan sesudah belajar agar  dimudahkan 

dalam memahami pelajaran, minimal sebelum belajar membaca 

basmallah, kegiatan ini dilakukan secara spontan oleh remaja Madrasah 

Aliyah Al Hidayah. Dan ketika kegiatan belajar mengajar telah selesai 

maka remaja dengan spontan membaca do'a sesudah belajar walaupun 

hanya do'a sapu jagat atau mengucapkan alhamdulillah, dengan 

mengharap kepada Allah agar ilmu yang didapat menjadi berkah bagi 
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c. dirinya sendiri maupun orang lain. Maka dalam kegiatan tersebut telah 

dilakukan dalam upaya pembinaan akhlak karimah yang memberikan 

dampak positif kepada remaja Madrasah Aliyah Al Hidayah.  

d. Muhadarah adalah kegiatan pembinaan dilakukan seminggu sekali yaitu 

pada hari Rabu. Kegiatan tersebut dilakukan di sebuah tempat, kemudian 

salah satu murid menyampaikan pidato dengan berbagai macam tema 

Islami seperti meluruskan niat, menjaga kesehatan, dan lain-lain. Tujuan 

kegiatan muhadarah yaitu melatih publish spiking dan Madrasah Aliyah 

Al Hidayah telah berupaya melakukan pembinaan akhlak remaja 

Madrasah Aliyah Al Hidayah ketika dilaksanakan kegiatan muhadarah 

dapat menyampaikan. Maka dilakukan dalam upaya pembinaan akhlak 

karimah yang memberikan dampak positif kepada remaja Madrasah 

Aliyah Al Hidayah. telah dilakukan dalam upaya penanam akhlak 

karimah yang signifikan.  

e. Muhadastah merupakan kegiatan dilakukan pada hari Selasa, Rabu, dan 

Kamis. Kegiatan pembinaan ini dilakukan dilapangan berkumpul dan teks 

percakapan yang diberikan di praktekan dan berlatih mengucapkan kata-

kata bahasa Arab dengan teman secara bersahutan, kemudian menghafal 

kosakata. Adapun tujuan kegiatan muhadatsah yaitu agar murid Madrasah 

Aliyah Al Hidayah terlatih untuk mengucapkan kalimat bahasa Arab dan 

mampu di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini 

memberikan hasil yang positif dalam akhlak remaja Madrasah Aliyah Al 

Hidayah  
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f.  Pekan Rajabiah dilaksanakan setiap bulan Rajab dalam rangka 

menyambut Isra Mi'raj. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat 

solidaritas antara remaja lainnya dengan mengadakan lomba kesenian 

seperti maulid habsyi, tarian ruddat, pidato, syarhil qur'an. Kegiatan 

pekan rajabiah juga sebagai sarana untuk remaja Madrasah Aliyah Al 

Hidayah mendapatkan kesempatan berkreatifitas, mengembangkan bakat 

terpendam, melalui kegiatan ini telah dilakukan dalam upaya pembinaan 

akhlak karimah yang signifikan.  

g. Pekan Maulid merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan satu tahun 

sekali yaitu tepatnya pada bulan Rabiul Awal yang dilaksanakan di 

Madrasah Aliyah Al Hidayah, kegiatan pekan Maulid nabi ini dilakukan 

oleh remaja Madrasah Aliyah mulai dari memukul gendang, sampai 

pembacaan syair maulid, kegiatan ini bertujuan untuk menambah 

kecintaan para remaja terhadap Nabi Muhammad SAW yang telah 

dilakukan dalam upaya penanam akhlak karimah yang signifikan.  

h.  Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis dan 

Sabtu setelah pulang sekolah dari jam 14.30-15.00. Aktivitas ini 

dilakukan untuk menambah keterampilan remaja, menguatkan solidaritas 

antar remaja, pelatihan kepemimpinan dari kegiatan ini Madrasah Aliyah 

Al Hidayah telah berupaya  dalam  pembinaan akhlak karimah yang 

memberikan dampak positif kepada remaja.  


