
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah menganalisis dari hasil penelitian tentang pembinaan akhlak pada 

anggota Polisi Militer Angkatan Darat di DENPOM VI/2 Banjarmasin penulis 

menarik kesimpulan sekaligus menjawab atas rumusan masalah yang telah 

dirumuskan dengan kesimpulan yaitu bentuk pembinaan akhlak anggota Polisi 

Militer Angkatan Darat di DENPOM Banjarmasin secara berlapis, artinya bahwa 

pembinaan dilakukan oleh berbagai jajaran. Adapun mereka yang terlibat 

langsung dalam pembinaan akhlak para anggota yaitu seksi pembinaan akhlak 

dan mental atau satuan pelaksa pembinaan dan Komandan Satuan. 

1. Bentuk pembinaan akhlak pada anggota Polisi Militer Angkatan Darat di 

Denpom Banjarmasin   

Pembinaan yang dilakukan oleh satuan pelaksana meliputi berbagai 

kegiatan yaitu pemberian bimbingan, kegiatan keagamaan, pembacaan Asmaul 

Husna, sholat zuhur berjamaah, dan ceramah keagamaan yang disampaikan pada 

acara kegiatan peringatan hari-hari besar Islam. Kegiatan pembinaan yang tidak 

kalah pentingnya ialah bimbingan yang digunakan untuk memecahkan masalah 

agar para anggota tidak terjerumus kedalam perbuatan tercela atau menyimpang. 

Pembinaan oleh Komandan Satuan dilaksanakan dengan memberikan 

memberikan arahan-arahan melalui kegiatan rutin apel pagi senin, rabu dan 

kamis apel gabungan serta selasa dan jum’at apel pada masing-masing staf. 
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Adapun aspek-aspek yang ditekankan dalam pembinaan akhlak para anggota 

Polisi Militer oleh Komendan meliputi : kedisiplinan, taat kepada pimpinan, 

pengamalan kode etik keprajuritan (Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan 

Wajib TNI) dan sanksi atau hukuman yang tegas. Dalam pembinaan tersebut cara 

yang digunakan Komandan melalui bimbingan, keteladanan dan memberikan 

hukuman.  

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan ini meliputi: 

a. Faktor pendukung 

1) Adanya sarana dan prasarana yang memadai 

2) Keteladanan dan ketegasan seorang Komandan  

3) Tersedianya waktu dalam pelaksanaan pembinaan 

4) Secara psikologis mayoritas anggota sudah dewasa sehingga mudah 

untuk dilakukan pembinaan. 

b. Faktor penghambat 

1) Faktor internal : Terkadang muncul rasa malas dari dalam diri para 

anggota Polisi Militer Angkatan Darat sehingga meraka enggan 

mengikuti pengajian maupun kegiatan keagamaan yang di 

selenggarakan pihak satuan pembinaan. 

2)  Faktor eksternal : Adanya perkembangan zaman modern sekarang 

semakin maju yang ditandai dengan membanjirnya berbagai 

fasilitas media elektronik yang terkadang menyita waktu para 

anggota sehingga sampai melalaikan kewajiban yang berkaitan 

dengan keagamaan.         



B. Saran-saran 

 Setelah melakukan penelitian maka penulis ingin menyampaikan saran yang 

kiranya dapat menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pembinaan 

akhlak pada anggota Polisi Militer Angkatan Darat di DENPOM VI/2 

Banjarmasin, antara lain: 

1. Hendaknya fasilitas peribadatan yang ada dilengkapi lagi dengan buku-

buku yang berkaitan dengan pengetahuan Islam, pedoman sholat dan 

pedoman tentang ibadah lainya. 

2. Program keagamaan seksi pembinaan akhlak dan mental yang sudah ada 

hendaknya terus dipertahankan dan ditingkatkan. 

3. Terus ditingkatkan kesadaran diri dari seluruh anggota dalam 

menjalankan ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, 

kesungguhan dalam menjalankan ibadah ini yang nantinya akan 

membentuk pribadi yang berakhlak mulia. 

4. Komandan satuan diharapkan senantiasa memantau perkembangan 

akhlak para anggotanya dan tidak berhenti untuk memberikan arahan-

arahan kepada mereka.  

 

 

 

 

 

 



C. Kata Penutup 

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada allah SWT, yang 

telah melimpahkan segala rahmat, petunjuk dan ridhaNya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam atas Nabi agung Muhammad 

SAW semoga tetap tercurahkan kepada beliau yang menjadi suritauladan yang 

baik bagi seluruh umat manusia. 

Dengan segala jerih payah, pemikiran dan tenaga dalam menyelesaikan 

penelitian bukanlah jaminan atas kesempurnaan skripsi ini. Penulis menyadari 

bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan 

kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan demi 

kesempurnaan penulisan skripsi ini. 

Akhirnya dengan mengharap ridha allah SWT semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi semua pihak serta 

pembaca pada umumnya . amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


