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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Penelitian di Kecamatan Danau Seluluk Kabupate Seruyan Kalimantan 

Tengah tentang pendidikan akhlak pada remaja dalam keluarga dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Akhlak Terhadap Allah 

Materi pendidikan akhlak terhadap Allah yang diajarkan oleh para 

orangtua di kecamatan danau seluluk kabupaten seruyan Kalimantan tengah dapat 

mewujudkan tujuan dengan mengajarkan akhlak terhadap Allah Swt sebagai 

berikut : 

a. Senantiasa bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah 

Swt. 

b. Senantiasa mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-

larangan Allah Swt. 

c. Senantiasa melaksanakan shalat wajib ataupun sunnah. 

d. Senantiasa memperbanyak dzikir kepada Allah Swt. 

e. Senantiasa berdoa kepada Allah memohon perlindungan agar terhindar 

dari larangan Allah Swt. 

2. Akhlak Terhadap Manusia 

Akhlak terhadap manusia merupakan sikap antara manusia dengan orang 

lain. hal tersebut telah diajarkan para orangtua di Kecamatan Danau Seluluk 

Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah dengan baik sebagai berikut : 

a. Senantiasa jujur baik dalam bentuk perkataan dan perbuatan 

b. Senantiasa berpakaian menutup aurat 
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c. Senantiasa bersabar dan hemat 

d. Senantiasa sopan santun dan kasih sayang 

e. Senantiasa hidup rukun 

f. Menjenguk orang sakit 

g. Saling tolong menolong 

h. Berbakti kepada kedua orangtua 

i. Saling menghormati 

3. Metode Pendidikan Akhlak pada Remaja di Kecamatan Danau Seluluk 

Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah diajarkan dengan baik sebagai 

berikut: Metode Nasihat, Metode Keteladanan, Metode Pembiasaan, dan 

Metode Tarhib 

4. Media pendidikan akhlak pada remaja di Kecamatan Danau Seluluk 

Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah memiliki jawaban beragam yaitu: 

media berbasis manusia, media berbasis cetakan, media berbasis audiovisual. 

5. Faktor pendukung pendidikan akhlak pada remaja dalam keluarga di 

Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah adalah 

Perhatian orangtua, lingkungan dan ekonomi. Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah ekonomi, latar belakang pendidikan orangtua waktu 

yang diberikan orangtua kurang maksimal dan latar belakang pendidikan 

orangtua. 

 

 

B. Saran 
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Pendidikan akhlak pada remaja dalam keluarga sudah sepantasnya 

diajarkan dan dididik oleh orangtua agar mereka tetap dijalur yang sebenarnya. 

Untuk para orangtua jangan hanya mengandalkan guru disekolah atau guru 

dipesantren saja untuk mengajarkan pendidikan agama dan pendidikan akhlak 

kepada anak. Supaya terwujudnya tujuan yang ingin dicapai para orangtua juga 

wajib mengajarkan dan mendidik anak-anaknya pendidikan agama dan 

pendidikan akhlak dirumah. 

Istiqamahlah memberikan contoh atau teladan yang baik kepada anak 

karena dengan keteladanan lebih mudah ditiru oleh mereka dan lebih mudah 

diingat oleh mereka sehingga dengan mudah mereka ikuti apa yang dilakukan oleh 

orangtua daripada hanya memberikan perintah dan arahan saja. 

Saran untuk mengatasi pergaulan anak sebaiknya orangtua harus bisa 

mengawasi dan membatasi pergaulan tersebut contohnya tanyakan siapa saja 

temannya, kalau pergi bermain kemana dan bersama siapa, dan batasi jam 

bermainnya jangan sampai melewati batas waktu yang diberikan. Selanjutnya 

waktu yang diberikan oleh orangtua sebaiknya harus dimaksimalkan, minimal 

apabila orangtua pada pagi hari sampai sore bekerja luangkan waktu pada malam 

harinya walaupun sedikit agar anak merasa tetap diperhatikan. 

 


