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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bagian akhir dari pembahasan ini, penulis mengambil sebuah 

kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis yang disesuaikan dengan tujuan 

pembahasan skripsi ini. Penulis juga memberikan saran-saran yang dirasa relevan 

dan perlu, dengan harapan dapat menjadi sebuah kontribusi pikiran yang berharga 

bagi dunia pendidikan. selain itu, penulis juga memaparkan saran-saran yang 

dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pendidik, lembaga pendidikan, orang 

tua, masyarakat serta bagi penulis selanjutnya saya ingin memperluas hasanah 

pendidikan. 

A. Simpulan 

Setelah penulis mengkaji dan menganalisis nilai-nilai pendidikan 

akhlak bagi remaja dalam novel “sekolahku bukan sekolah” Karya Maia 

Rosyida dan aplikasinya dalam pendidikan akhlak maka penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut:  

1. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak bagi remaja dalam novel “Sekolahku 

Bukan Sekolah” yang dapat dijadikan pembelajaran bagi semua kalangan 

khususnya para remaja adalah: 

a. Akhlak kepada Allah dan Rasul-Nya  

1) Akhlak kepada Allah 

2) Akhlak kepada Rasulullah 
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b. Akhlak Terhadap Sesama Manusia 

c. Akhlak Terhadap Alam  

d. Akhlak dalam pergaulan remaja 

1) Tidak mementingkan diri sendiri 

2) Saling memberi nasihat dan memaafkan 

3) Saling mencintai 

4) Mengembangkan sikap tenggang rasa atau toleransi 

2. Adapun aplikasi nilai-nilai pendidiikan akhlak bagi remaja dalam novel 

“Sekolahku Bukan Sekolah” dalam mata pelajaran akidah akhlak sebagai 

berikut: 

Dalam penelitian ini hal-hal yang dapat di aplikasikan untuk mata 

pelajaran akidah akhlak yang terkait dengan nilai-nilai pendidikan akhlak 

bagi remaja dalam novel “Sekolahku Bukan Sekolah” karya Maia 

Rosyida diantaranya yaitu:  

a. Akhlak kepada Allah dan Rasul-Nya  

1) Akhlak kepada Allah 

2) Akhlak kepada Rasulullah 

b. Akhlak Terhadap Sesama Manusia 

c. Akhlak Terhadap Alam  

d. Akhlak dalam pergaulan remaja 

1) Tidak mementingkan diri sendiri 

2) Saling memberi nasihat dan memaafkan 

3) Saling mencintai 
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4) Mengembangkan sikap tenggang rasa atau 

e. Akhlak Terhadap Diri Sendiri 

1) Shidiq  

2) Amanah 

3) Istiqomah 

4) Iffah 

5) Mujahadah 

6) Syaja’ah 

7) Tawadhu’ 

8) Malu 

9) Sabar  

10) pemaaf 

B. Saran 

1. Untuk Pendidik 

Sebagai pendidik, hendaknya bisa memanfaatkan segala bentuk 

media pembelajaran dengan baik. Dengan banyaknya nilai-nilai 

pendidikan akhlak bagi remaja yang ada dalam novel “Sekolahku Bukan 

Sekolah”, penulis menyarankan agar seorang pendidik atau guru bisa 

menggunakan novel “Sekolahku Bukan Sekolah” dan nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang ada di dalamnya sebagai media pembelajaran 

yang lebih variatif dan menarik. 
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2. Untuk peserta didik 

Para peserta didik hendaknya bisa memilah dan memilih setiap 

bacaan yang ingin dikonsumsinya. Terutama bacaan di luar buku-buku 

pelajaran. Melihat novel “Sekolahku Bukan Sekolah” yang kaya akan 

nilai pendidikan akhlak, sangat patut untuk dibaca oleh para peserta didik 

sebagai bahan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai tambahan 

pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi siswa. 

3. Untuk masyarakat 

Banyak novel yang banyak beredar di kalangan masyarakat saat 

ini. Untuk itu, hendaknya masyarakat bisa menyikapi serta memilih novel 

yang patut untuk bahan bacaan dan banyak mengandung nilai-nilaii 

sebagai amanat yang terdapat dalam novel tersebut. 

C. Penutup 

Alhamdulillah dengan segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

ilahi rabbi karena berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan 

Akhlak Bagi Remaja Dalam Novel “Sekolahku Bukan Sekolah” Karya Maia 

Rosyida”.  

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dengan segala 

kemampuan, namun penulis yakin hasilnya masih jauh dari kesempurnaan. 

Oleh karena itu, kritik dan saran selalu peneliti harapkan khususnya kepada 

para pembaca. 
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Akhirnya penulis berdo’a semoga skripsi dengan judul “Nilai-Nilai 

Pendidikan Akhlak Bagi Remaja Dalam Novel “Sekolahku Bukan Sekolah” 

Karya Maia Rosyida” ini dapat membawa manfaat dan semoga Allah SWT 

selalu menunjukkan kepada kita jalam yang lurus yaitu jalan orang-orang 

yang diberi kenikmat, bukan jalan orang-orang yang tersesat, Amin Ya Rabbal 

Alamin.  

 


