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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis tentang 

relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak dalam syair ngudi susila dengan nilai-

nilai pendidikan dalam kitab al akhlaq lil banat, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai pendidikan di dalam syair ngudi susila karya KH. Bisri Mustofa 

yaitu religius, berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap sopan 

santun ( guru, saudara dan teman), disiplin, rendah hati dan cinta 

lingkungan 

2. Nilai-nilai pendidikan akhlak di dalam kitab al-akhlaq lil banat yaitu 

religius (akhlak terhadap Allah SWT dan Akhlak terhadap Nabi), berbuat 

baik terhadap kedua orang tua, bersikap sopan (terhadap guru, saudara dan 

teman, pembantu), bersyukur, disiplin, rendah hati dan cinta lingkungan. 

3. Relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak di dalam syair ngudi susila dengan 

nilai-nilai pendidikan  akhlak dalam  kitab al akhlaq lil banat, diantaranya: 

religius, berbuat baik kepada kedua orang tua, sopan santun, disiplin, 

rendah hati, toleransi dan  cinta lingkungan. Pembahasan di dalam ki kitab 

al-akhlaq lil banat lebih terperinci dan mendetail dibandingkan dengan 

kitab syair ngudi susila, sehingga kitab al-akhlaq lil banat lebih mudah 

dipahami dibandingkan dengan kitab syair ngudi susila. 

B. Saran-saran 

1. Bagi orang tua 

Hendaknya dalam mendidik anak dilakukan dengan pembiasaan 

dan kedisiplinan terutama dalam hal beribadah. Jadikanlah rumah sebagai 

tempat berkembangnya akhlaqul karimah. 

2. Bagi anak-anak 

Hendaknya dapat membiasakan untuk berakhlak yang baik 

dimanapun dan kapanpun, terutama terhadap kedua orang tua dan juga 
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harus membiasakan diri untuk disiplin waktu terutama dalam hal 

beribadah.  

3. Bagi dunia penelitian 

Banyak hal yang masih perlu dikaji dan diteliti, tidak hanya 

melalui lingkungan sekitar akan tetapi kita juga dapat mengkaji dan 

meneliti karya-karya hebat yang diciptakan oleh orang-orang yang hebat 

pula misalnya kitab-kitab klasik. 

C. Kata Penutup 

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillah 

wasyukurillah, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai tuntas.  Tidak lupa 

pula penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. 

Dengan penuh kesadaran diri penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih sarat dengan keterbatasan dan jayh dari kesempurnaan dan masih 

banyak persoalan yang belum penulis bahas secara rinci. Oleh karena itu, 

segala kritik  dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi 

kesempurnaanskripsi ini. Selanjutnya penyusun berharap skripsi ini dapat 

membantu dan bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi 

pembaca.  Amin YaRabbal ‘Alamin.  Sekian, Wassalam. 

 

 


