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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada penyajian data dan 

analisis data sebelumnya, maka pada bagian penutup ini akan penulis berikan 

simpulan sebagai berikut: 

1. Pendidikan akhlak remaja pada orang yang lebih tua di Kelayan A 

Banjarmasintelah menjadi tujuan utama dalam kehidupan sehari - hari yang. Hal 

ini terlihat pada kegiatan sehari-hari yang dilakukan sudah termasuk kegiatan 

positif seperti selalu membantu orangtua dan keluarganya, tidak berpacaran, serta 

selalu berbuat baik pada orang-orang sekelilingnya. 

2. Orang yang berperan dalam pendidikan akhlak remaja pada orang yang 

lebih tua di Kelayan A Banjarmasin yaitu utamanya peran dari orangtua, karena 

lingkungan yang paling dekat adalah orangtua kandungnya sendiri.Kemudian 

selain peran orangtua, lingkungan sekitar remaja memiliki peranan terpenting 

dalam pendidikan akhlak remaja termasuk teman bermain, teman sekolah serta 

kegiatan-kegiatan sehari-harinya. 

3. Cara penerapan pendidikan akhlak remaja pada orang yang lebih tua di 

Kelayan A Banjarmasin yaitu dengan mendekati dan memantau kegiatan remaja 

sehari-hari, membimbing untuk sholat lima waktu, memberikan keluwesan untuk 

berekplorasi termasuk tidak mengekang remaja namun tidak juga memberikan 

kebebasan semata.
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B. Saran-saran 

Dari pengamatan penulis baik melalui observasi, wawancara, dan 

dokumenter pendidikan akhlak remaja pada orang yang lebih tua sudah berjalan 

dengan baik dan lancar, adapun saran penulis ialah: 

1. Kepada Orang Tua atau pengasuh anak remaja di Kelayan A 

Kelurahan Kelayan Dalam Kota Banjarmasin agar mempertahankan 

serta lebih memperhatikan lagi baik orangtua, wali maupun keluarga 

dekat anak remaja dalam pendidikan akhlak remaja pada orang yang 

lebih tua yang lahir secara fitrah dan penuh potensi diri agar tumbuh 

menjadi manusia yang baik serta berakhlak mulia. 

2. Kepada para anak remaja untuk selalu berusaha mengembangkan diri, 

memperkaya diri dengan pengetahuan, keterampilan, dan tetap 

semangat belajar dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh, 

meniru sikap dan perilaku orang tua dan guru yang bernilai positif dan 

menjauhi hal-hal negatif serta tidak berhenti untuk mencari ilmu dan 

membiasakan diri dengan hal-hal yang baik. 

 

 

 

 

 


