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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

   Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

“Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Akhlak pada keluarga dipinggiran Kota 

Banjarmasin” dapat diambil kesimpulan bahwa 

1. Konsep Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Pada Keluarga Di Pinggiran Kota 

Banjarmasin. 

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari implementasi Nilai-

nilai Pendidikan Akhlak pada keluarga  dipinggiran kota Banjarmasin: 

a. Akhlak  kepada Allah 

      Yakni kewajiban manusia yang harus ditunaikan sebagai makhluk 

kepada Kholiqnya. Di  dalam  diri  manusia menunjuk  kepada  suatu  fakta  

bahwa  kegiatan-kegiatan  religius  itu  memang  tidak  bisa  dipisahkan  

dari  kehidupan  manusia.  Di dalamnya  terdapat  berbagai  hal  

menyangkut  moral  atau  akhlak,  serta  keimanan dan ketaqwaan 

seseorang. 

b. Akhlak kepada sasama 

      Kesadaran  individu yang  menentukan  perbuatan  nyata  untuk  

bertingkah  laku  dengan  cara tertentu  terhadap  orang  lain  dan  

mementingkan  tujuan-tujuan  sosial daripada  tujuan  pribadi  dalam  

kehidupan  masyarakat. 
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c. Akhlak kepada lingkungan  

       Merupakan sikap manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan sikap peduli terhadap 

lingkungannya untuk mencegah rusaknya alam sekitarnya dan bertindak 

untuk selalu berusaha memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

peduli lingkungan dapat ditanamkan sejak dini. Indikator  yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sikap jujur, sikap tanggungjawab dan sikap 

toleransi, 

2. Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Pada Keluarga Di 

Pinggiran Kota Banjarmasin. 

  Implementasikan pendidikan akhlak oleh orang tua bagi anak-anaknya 

dilingkungan keluarga adalah sebagai berikut: 

a) Pendidikan Melalui Pembiasaan  

b) Pendidikan Melalui Keteladanan  

c) Pendidikan melalui nasihat dan dialog  

d) Pendidikan melalui pemberian penghargaan dan hukuman  

B. SARAN 

Dalam objek kajian penelitian ini, melalui keterbatasannya akan menjadi 

dasar untuk pijakan penelitian selanjutnya, sebab banyak yang perlu di teliti lagi 

mengenai nilai-nilai pendidikan akhlak pada keluarga  di pinggiran dari sudut 

pandang yang lain, terlebih dalam pendidikan agama Islam pada keluarga di 

pinggiran yang berada dikelurahan Alalak. Dimana dalam pembahasanya fokus 

penelitian ini hanya sebatas religius, sosial dan peduli lingkungan yang 
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merupakan bagian aspek dari pendidikan agama Islam, dalam penelitian ini hanya 

meliputi Konsep orang tua tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dan implementasi 

nilai-nilai Pendidikan Akhlak pada keluarga di pinggiran Kota Banjarmasin. 

Penelitian ini bisa di lakukan lebih lanjut mengenai pendidikan-pendidikan agama 

dan akhlak serta pada aspek lainya, seperti bagaimana pendidikan tauhid dan 

bagaimana pendidikan syariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


