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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarka,hasil data dan pembahasan di atas’ maka peneliti 

memnerikan kesimpulan sesuai denga hasil penelitian dengan fokus masalah 

yang sudah ditetapkan sebagai berikut’:  

1. Nilai-nilai Hubbul Wathan di pondok pesantren Darul Hijrah Putra, 

Pondok Pesantren Al Falah Putra dan Pondok Pesantren Nurul Ma’ad 

Putra melalui pembiasaan dan pendidikan seperti “mandri, “jujur, amanah, 

“memiliki sikap peduli” terhadap sesama, “tanggung jawab, disiplin” dan 

“mandiri, “hormat” dan “santun; “kasih sayang, “peduli, dan “kerjasama, 

“percaya diri, “kreatif, “kerja keras” dan “pantang menyera, “keadilan dan 

“kepemimpinan, “baik” dan “rendah hati, toleransi, cinta damai dan 

persatuan. 

2. Stategi penanaman nilai-nilai Hubbul Wathan dipondok pesantren modern 

Darul Hijrah Putra dan pondok pesantren Al Falah Putra dan pondok 

pesantren Nurul Ma’ad dilakukan dengan baik secara perencanaan 

(planning) Pengorganisasian (organizing), implementasi serta evaluasi. 

3. Adapun faktor pendukung pondok pesantren Darul Hijrah Putra dan 

Pondok Pesantren Al Falah Putra dan Pondok Pesantren Nurul Ma’ad 

dalam menanamkan nilai-nilai Hubbul Wathan terhadap santri berdasarkan 

hasil data penelitian diatas bisa di bagi menjadi dua, yaitu faktor 

pendukung dari program atau manajeman pondok dan juga factor diluar 
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lingkungan pondok pesantren.  Faktor pendukung dalam menanamkan 

nilai-nilai Hubbul Wathan  melalui manajemen dari tiga pondok pesantren 

ini sudah bagus dari beberpa sisi seperti (planning), Pengorganisasian 

(organizing), implementasi serta evaluasi dan dari sisi luar lingkungan 

pondok seperti letak pondok pesantren yang strategis, dukungan dari 

masyarakat sekitar. Sedangkan faktor penghambat dalam menanamkan 

nilai-nilai Hubbul Wathan  ini pun beragam seperti santri yang masih 

melanggar peraturan dan kurang disiplin. 

 

B. Saran-saran 

Setelah terlaksananya penelitian ini, ada sedikit saran dari  peneliti 

yang semoga bermanfaat. Saran tersebut antara lain:  

1. Bagi santri, disarankan agar lebih bisa bersungguh-sungguh dalam 

penanaman Mencintai Tanah Air   

2. Bagi Pondok pesantren, “diharapkan agar berkomitmen bersama-sama” 

dalam menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan melaksanakannya setiap 

hari”.   

3. Bagi masyarakat sekitar, “disarankan untuk menjalin hubungan yang baik 

dengan pihak pondok pesantrem agar bersama-sama bisa mendukung 

program penerapan pendidikan “karakter cinta tanah air dan semangat 

kebangsaan”.   
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C. Penutup  

“Peneliti memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah 

memberikan rahmatnya” sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. 

Segala kesulitan Alhamdulillah dapat teratasi karena rahmatNya. Peneliti 

menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, “untuk itu 

peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi lebih baiknya 

tesis ini. Peneliti berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca. 

  

 


