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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berpedoman kepada apa yang didapatkan dalam penelitian ini 

melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan 

pada dua pondok pesantren khalafiyah dan Salafiyah di kalimantan selatan 

yaitu Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera yang terletak di desa Cindai 

Alus Martapura dan Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Jannah yang 

terletak di Kelurahan Kelayan Timur Banjarmasin tentang pendidikan 

nilai-nilai akhlak pada kedua buah pondok khalafiyah dan salafiyah tahun 

ajaran 2019-2020 dapat diambil beberapa kesimpulan tentang penanaman 

nilai-nilai akhlak yaitu: 

1. Pondok Pesantren Khalafiyah dan Salafiyah sama-sama 

mengutamakan penanaman nila-nilai akhlak mulia yaitu berupa 

akhlak kepada Al-Khaliq, kepada rasulullah, kepada diri 

sendiri, kepada sesama manusia dan kepada lingkungan. 

2. Adapun strategi yang digunakan Pondok Pesantren Khalafiyah 

dan Salafiyah untuk menumbuhkan  akhlak- akhlak mulia 

tersebut ke dalam jiwa santri-santrinya yaitu: 

a. Pemberian teori atau ilmu tentang akhlak mulia melalui 

pembelajaran di dalam kelas. 
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b. Mempraktekkan teori-teori akhlak mulia yang telah 

dipelajari dalam keseharian para santri pada lingkungan 

Pondok Pesantren. 

c. Penerapan disiplin berupa perintah dan larangan yang 

bertujuan menanamkan akhlak-akhlak mulia kepada para 

santri. 

d.  Pembacaan atitute (buku tentang akhlak yang dibuat 

khusus oleh pondok) sebelum para santri melaksanakan 

liburan akhir tahun pelajaran 

e. Melaksanakan Majelis Ta’lim yang bertujuan memberi 

pengetahuan lebih kepada santri tentang akhlak mulia yang 

harus mereka lakukan.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian di dua Pondok Pesantren yaitu Darul 

Hijrah Putera dan Nurul Jannah, penulis mengusulkan saran-saran, yaitu : 

1. Hendaklah pihak pondok dan orang tua serta masyarakat sekitar 

pondok bekerjasama dalam membimbing dan membina akhlak para 

santri, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkahlak mulia. 

2. Bagi Para ustadz di pondok pesantren hendaknya memberikan contoh 

atau teladan tentang akhlak kepada para santrinya. 

3. Bagi para santri hendaknya menyadari bahwa segala disiplin yang 

diterapkan di pondok adalah hal yang sangat penting dalam 

penanaman akhlak mulia bagi diri mereka. 


