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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dlakukan, dapat disimpulkan 

bahwa dalam upaya Strategi dan Pelaksanaan Pendidikan Akhlak Santri 

Baru, terdapat beberapa aspek yang saling berkaitan serta saling 

mendukung. Dari semua pihak yang terkait mulai dari pengasuh, 

pimpinan pondok, pengurus, pengajar, siswa, selalu mengajar dan 

diajarkan bagaimana cara bertingkah laku atau berakhlakul karimah 

dengan orang tua, guru, teman sebayanya, adik kelasnya dan semua 

manusia. Seorang pendidik harus mempunyai strategi pembelajaran 

untuk memudahkan pelaksanaanya.  

2. Guru dalam strategi dan pelaksanaan Pendidikan akhlak santri baru telah 

siap dan telah memiliki rasa tanggung jawab. Karena guru-guru di 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’ien Kampar Riau telah dibekali 

pembelajaran-pembelajaran yang sangat kuat tentang mendidik santri, 

baik itu santri baru maupun santri lama. 

3. Hasil Pendidikan Akhlak santri baru di Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubtadi’ien sudah terbilang efektif dengan metode tersebut. Hal itu 

dapat di lihat dari perubahan sikap santri baru sebelum mondok dan 

setalah mondok. Meski ada beberapa kendala akan tetapi tetap 

menujukan hasil yang sangat baik. 
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B. SARAN 

Hasil penelitian sekaligus berdasarkan pembahasan dan simpulan di 

atas, maka saran yang dapat diberikan penulis mengenai hal-hal di atas 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepada Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’ien 

Mengajukan lebih banyak Pendidik dari Pondok Pesantren Lirboyo agar 

sistem Pendidikanya semakin maju. 

2. Kepada Pengasuh dan Pimpinan  

Hendaknya Ikut mengawasi santri ketika pembelajaran di luar 

lingkungkan dan sering memotivasi santri-santrinya agar hatinya 

terfutuh atau 

3. Kepada ustadz atau guru 

Meningkatkan kesabaran dan totalitas dalam mendidik siswanya. 

4. Kepada santri  

Hendaknya santri lebih aktif dalam belajar dan mempunyai keinginan 

yang kuat agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. 

5. Kepada peneliti yang akan datang 

Hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan refrensi untuk 

peneliti berikutnya. 

6. Kepada Wali Santri 

Hendaknya wali santri selalu mendukung segala bentuk kegiatan yang 

dilakukan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’ien Kampar Riau dan 

selalu memberikan motivasi di waktu sambangan. 
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