
 

 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Secara umum penelitian yang telah dipaparkan dalam skripsi yang berjudul 

“Pendidikan Akhlak Di Pondok Pesantren Al-Barokah Bandung Melalui 

Pembelajaran Kitab Akhlak lil Banin” dapat disimpulkan bahwa Pondok 

Pesantren Al-Barokah Bandung melaksanakan upaya pendidikan dan 

penguatan karakter akhlak mulia akhlak para santri melalui pembelajaran 

kitab Akhlak lil Banin. Program tersebut cukup efektif karena dilaksanakan 

secara intens dan berkelanjutan baik melalui pengajian kitab Akhlak lil 

Banin atau kitab-kitab yang lain sebagai penunjang setiap harinya, juga 

melalui teladan dan nasihat dari kiai dan para guru. Adapun secara khusus 

dari hasil penelitian ini, akan peneliti simpulkan sebagai berikut. 

1.    Program yang memiliki tujuan inti untuk menanamkan dan 

mengimplementasikan akhlak mulia yang mesti dimiliki oleh penuntut ilmu 

sesuai dengan tuntunan seorang penuntut ilmu dalam kitab Akhlak lil Banin. 

Secara garis besar pendidikan yang diberikan kepada para santri memiliki 

dua jenis kegiatan. Kegiatan pertama yaitu pendidikan akhlak langsung yang 

dilakukan melalui pembelajaran kitab Akhlak lil Banin, kedua yaitu 

pendidikan akhlak yang dilakukan di luar jadwa kegiatan pembelajaran kitab 

Akhlak lil Banin 

2.   Kegiatan pendidikan akhlak yang dilakukan melalui pembelajaran kitab 

Akhlak lil Banin yang dilaksanakan setiap harinya terdiri dari beberapa jenis 

kegiatan yaitu, bertawasul kepada para guru dan musonif (penulis) kitab, 

meloghat dan menyurah kitab. Kemudian kegiatan pendidikan akhlak yang 

dilakukan di luar jadwal pengajian kitab Akhlak lil Banin diantaranya nasihat 

(Mauidlah) kiai, Keteladanan (uswah hasanah) kiai, kemudian hadiah dan 

hukuman (targhib wa tarhib) dari kiai. 
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3. Hasil program Pendidikan Akhlak melalui Pembelajaran kitab Akhlak lil Banin Pondok 

Pesantren Al-Baroakah Bandung yaitu selain meningkatnya amal ibadah kepada Allah dan 

cinta kepada Rasulullah, di antaranya; pertama santri menerapkan akhlak kepada guru 

seperti tadzim kepada guru, tawadhu dihadapan guru. Kedua santri menerapkan akhlak 

kepada ilmu yang mencakup adab kepada kitab yang akan dipelajari seperti merapihkan 

kitab dan tidak mencoret-coret kitab. Ketiga terlihat santri menerapkan ada kepada teman 

seperti menghargai kepada yang lebih tua dan menyayangi pada yang lebih muda. 

 5.2 Implikasi 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan simpulan dari penelitian ini, maka ada 

beberapa implikasi yang dapat dikemukakan oleh peneliti, yaitu implikasi yang 

berhubungan dengan keilmuan dalam program pendidikan akhlak melalui pembelajaran 

kitab Akhlak lil banin di Pondok Pesantren Al-Barokah Bandung. Pertama, program 

pendidikan akhlak tersebut dapat memberi contoh pesantren-pesantren lain untuk terus 

mengembangkan dan menerapkan pendidikan akhlak melalui pembelajaran kitab akhlak 

lil banin sebagai upaya membentuk dan membina akhlak mulia santri. Kedua, Implikasi 

bagi lembaga pendidikan non pesantren agar memasukan nilai-nilai etika para pelajar 

dalam program pendidikannya, sebagaimana diketahui bahwa banyak terjadi degradasi 

moral di lembaga non pesantren, peneliti berharap penelitian ini menjadi solusi untuk 

membantu mengatasi masalah pendidikan akhlak di lembaga pendidikan non pesantren. 

Dan yang ketiga, yaitu untuk peneliti sendiri. Dengan dilakukannya penelitian ini, maka 

hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan pemahaman terkait teori-teori tentang 

pendidikan akhlak melalui pembelajaran kitab akhlak lil banin di pondok pesantren sebagai 

salah satu upaya dalam membina akhlak mulia santri. 

5.3 Rekomendasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, referensi, dan inspirasi 

positif kepada lembaga pendidikan pesantren maupun non pesantren mengenai salah satu 

upaya pendidikan akhlak melalui pembelajaran kitab akhlak lil banin sebagaimana yang 

telah dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Barokah Bandung. 

 

5.3.1 Bagi Pondok Pesantren Al-Barokah Bandung 

Alangkah lebih baik lagi jika pesantren mendokumentasikan segala pendataan yang ada 

sebagai optimalisasi pesantren. Selanjutnya, alangkah lebih baiknya Pondok Pesantren 

membuat kepengurusan dari kalangan santri secara resmi untuk lebih memudahkan 

pelaksanaan pengaturan dan peraturan pondok pesantren. Selain itu juga akan lebih baik 

jika ditambahkan metode dan model dalam pembelajarannya seperti dibuat tingkatan kelas 

sesuai dengan kemampuan santri. 
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5.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dalam penelitian ini peneliti hanya mendeskripsikan mengenai program pendidikan 

akhlak melalui pembelajaran kitab akhlak lil banin di  Pondok Pesantren Al-Barokah 

Bandung sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam membina akhlak para santri 

dalam menuntut ilmu. Adapun bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti 

pendidikan akhlak mulia santri melalui pembelajaran kitab akhlak lil banin di pondok 

pesantren Al-Barokah Bandung maupun di pondok pesantren lain dengan metode 

kuantitatif.  
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