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BAB V 

Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi 

 

Dalam bab terakhir tesis ini, ada tiga hal pokok sebagai hasil dari 

penelitian secara terpadu yang diperoleh. Ketiga hal tersebut terdiri dari simpulan, 

implikasi dan rekomendasi sebagai berikut: 

5. 1 Simpulan 

Model pembinaan akhlak di Pesantren Mahasiswa Al-Jihad merupakan 

gaya pembelajaran atau metode pembelajaran yang diterapkan dalam 

mendidik para santri dalam menjaga akhlak. Penerapan yang dilakukan pada 

model pembinaan akhlak ialah dengan menanamkan pada santri untuk 

membiasakan suatu hal yang baik atau disebut juga dengan mengkonsisten-

kan perilaku baik, dan menerapkan peraturan yang telah ditetapkan. 

Indikator yang menunjukkan pembinaan akhlak di PTU meliputi 

beberapa unsur yaitu, pembiasaan amal. Pembiasaan amal-amal tersebut 

dapat berupa sholat tahajjud, rutinitas fatihah-an yang dimulai dengan 

sholat-sholat malam dilanjut membaca fatihah, istighosah, pembacaan 

maulid dziba’, pembacaan khatmil qur’an dan amalan sunnah yang lainnya. 

Selain pembinaan amal, dipondok pesantren mahasiswa al-jihad Surabaya 

juga menerapkan pembinaan pemahaman ilmu, diantaranya yaitu: ngaji 

kitab kunig dan tahsin qur’an. Ada juga pembinaan akhlak melaui  Syawwir 

atau diskusi bersama yang bisa disebut kajian, ada juga pembiasaan akhlak 

melalui memberi teladan yang baik seperti puasa. Dan yang terakhir adalah 

pembiasaan melalui kaderisasi umat yaitu melalui kultum dan organisasi. 

Tantangan dalam menyelenggarakan pembinaan akhlak di pondok 

Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya terdapat beberapa faktor, yaitu: 

Faktor internal, seperti Minat Santri Mahasiswa Mengikuti Kegiatan, 

Senioritas dan Komunitas antar Mahasiswa, Pengurus menjadi Mahasiswa, 

Figur Central Seorang Pengasuh. Adapun Faktor Eksternal Penyelenggaraan 

Pembinaan Akhlak yaitu: Kegiatan Santri diikuti oleh Masyarakat luar 

Pesantren, Benturan Jam Kuliah Kampus dan Pesantren, Benturan Kegiatan 
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UKM dan Pesantren, Mahasiswa Sudah Bekerja. Hal-hal tersebut tentu saja 

menghambat kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren al-jihad 

Surabaya. 

Implikasi pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-

Jihad Surabaya terhadap konsep pembelajaran PAI di PTU melalui 

Implementasi MK PAI Secara Keilmuan, seperti, ngaji dan kaderisasi umat. 

Selain itu Implementasi MK PAI Secara Terapan seperti, pembiasaan amal 

dan memberi Teladan. Konseptual pembinaan akhlak baik secara keilmuan 

dan terapan di atas pada muaranya adalah untuk mendukung program 

pendidikan karakter di level Perguruan Tinggi, diataranya yaitu religious, 

jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin 

tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat 

atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial, dan tanggung jawab. 

5. 2 Implikasi 

Berdasarkan hasil studi kualitatif terhadap penelitian ini bahwa 

pembinaan akhlak yang seharusnya ditanamkan, bukan hanya dipondok 

pesantren saja. Tetapi juga pentingnya pembinaan akhlak terhadap PTU 

yang mana sasarannya adalah mahasiswa. Namun, dilihat dari dinamika 

yang terjadi dari zaman ke zaman, kemerosotan moral atau rendahnya 

penerapan akhlak menjadi tantangan tersendiri baik bagi pondok pesantren 

maupun PTU. Tantangan yang harus dihadapi adalah ketika mahasiswa 

yang bertempat tinggal di pondok pesantren al-jihad Surabaya, yang mana 

mereka terikat dengan dua lembaga yang sama-sama pentingnya. Namun, 

kebayakan yang bertempat tinggal dipondok pesantren adalah yang berstatus 

menjadi mahasiswa, jadi dapat disimpulkan bahwa mereka hanya ingin 

mondok karena mereka sedang menempuh pendidikan di PTU, dengan 

begitu mereka lebih memprioritaskan PTU. 

Tidak maksimalnya pembinaan akhlak terhadap mahasiswa yang 

bertempat tinggal di pondok pesantren al-jihad Surabaya disebabkan Karena 

tidak maksimalnya para santri dalam mengikuti pembinaan-pembinaan yang 

ada dipesantren, dikarenakan mereka izin untuk mengikuti kegiatan yang 
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ada di PTU. Tetapi penerapan yang bisa dilakukan dari pembiasaan 

pembinaan akhlak yang berada di pondok pesantren mahasiswa aljihad 

Surabaya adalah dengan bermacam-macam bentuk, diantaranya pembinaan 

akhlak melalui pembiasaan amal dan tauladan seperti puasa, khatmil 

Qur’an, istighasah yang pandu oleh dosen. Dan juga pembinaan akhlak 

melalui berbagai macam keilmuan, seperti kajian kitab kuning, kultum, 

tahsin al-Qur’an yang bisa diadalakan oleh organisasi mahasiswa sendiri. 

Terjadinya relasi antara pondok pesantren dengan PTU merupakan suatu 

pembinaan yang efektif dan tepat sasaran. Karena mereka berdua objeknya 

adalah mahasiswa yang juga menjadi seorang santri, pembinaan yang 

diterapkan di dua lembaga akan mempengaruhi santri atau mahasiswa 

secara maksimal lebih-lebih dalam bidang akhlak yang tujuannya adalah 

perilaku yang sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. 

5. 3 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti dapat 

memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

 Kepada pengajar atau asatidz, agar lebih memperhatikan pendidikan 

akhlak terhadap santri, terutama dalam setiap kajian-kajian rutin.  

 Kepada pengurus pondok pesantren, agar lebih menegakkan peraturan 

yang telah dibuat, dengan menambah atau mengganti takziran-takziran 

yang ada. 

 Kepada para santri, agar selalu menyadari bahwa pendidikan akhlak 

sangat penting, terutama dalam era globalisasi saat ini. 

 Kepada peneliti selanjutnya, demi mendapatkan penelitian yang lebih 

baik dimasa mendatang, disarankan untuk tidak hanya menggunakan 

wawancara, namun bisa dilengkapi dengan menggunakan angket sebagai 

tehnik pengumpulan data. Selain itu untuk peneliti selanjutnya 

disarankan untuk mencoba mengkaji hal-hal penting lain yang berkaitan 

erat dalam pembinaan atau pendidikan akhlak, sehingga mampu 

memberikan kontribusi dan pengaruh yang besar terhadap pendidikan 

akhlak tersebut. 
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