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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis nilai-nilai Pendidikan Islam 

dalam upacara Pak Ponjen, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

 Upacara Pak Ponjen merupakan upacara yang dilaksanakan dalam 

pernikahan adat Jawa apabila orang yang dinikahkan adalah anak yang terakhir 

atau anak bungsu. Tujuan dari upacara ini adalah sebagai bentuk rasa syukur 

orang tua kepada sang khaliq karena telah menyelesaikan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai orang tua. Dan juga untuk memberitahukan kepada sanak 

saudara bahwa orang yang bersangkutan tidak akan mempunyai hajat lagi. 

 Nilai- nilai pendidikan Islam adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup 

yang saling terkait yang berisi ajaran guna memelihara dan mengembangkan 

fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju 

terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan ajaran Islam. 

 Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam upacara Pak Ponjen 

adalah sebagai berikut: 

1. Nilai Aqidah  

 Dalam upacara Pak Ponjen terkandung nilai Aqidah yakni nilai 

keimanan yang senatiasa bertaqwa kepada Allah SWT. Allah SWT 

berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 65. 
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2. Nilai Ibadah  

Dalam pelaksanaan  Upacara Pak Ponjen terdapat Prosesi yang 

bernilai sodaqoh yakni tasyakuran yang di sajikan dengan tradisi yang 

khas yakni menyebar uang receh dengan maksud agar diambil oleh para 

sanak saudara. Mayarakat Jawa seing menyebutnya dengan nama 

“selametan” yang berarti memberi sesuatu kepada orang lain. Allah 

SWT berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. 

 Orang-orang yang mengadakan tasyakuran atau selametan yang 

diberikan sama sekali tak pernah mengharapkan balasan terima kasih. 

Bagi mereka do’a dan berkumpulnya orang-orang yanng hadir dalam 

acara sudahlah cukup membuat hati mereka senang.  

3. Nilai Akhlak  

   Dalam upacara Pak Ponjen terkandung nilai akhlak dalam keluarga 

dan akhlak dalam bermasyarakat. Nilai Akhlak dalam keluarga 

diantaranya saling menyayangi dan mengasihi dalam kekeluargaan. 

Sedangkan akhlak dalam bermasyarakat yakni saling berbagi antar 

masyarakat dan memelihara sillaturahmi. Allah berfirman dalam Al-

Qur’an surat Al-An’am ayat 6. 

B. Saran  

 Berkaitan dengan nilai-nilai Pendidikan Islam dalam upacara Pak Ponjen, 

Penulis akan memberikan beberapa saran yang sesuai dengan apa yang 

penulis teliti, diantaranya: 
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1. Bagi tokoh agama agar lebih giat lagi dalam memberikan pengetahuan 

Agama kepada masyarakat tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

upacara Pak Ponjen. 

2. Bagi sesepuh desa penulis menyarankan untuk menjelaskan nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam upacra Pak Ponjen. Tidak hanya melestarikan 

tradisi saja akan tetapi masyarakat dapat mengetahui nilai-nilai pendidikan 

Islam yang terkandung dalam upacara Pak Ponjen. 

3. Bagi generasi muda dan pembaca yang menjadi penerus bangsa yang 

beragama dan berpendidikan agar lebih kritis lagi dalam memahami nilai-

nilai pendidikan Islam dalam upacara Pak Ponjen.  

C. Penutup 

Tidak ada kata yang indah selain kata alhamdulillahirobbil’alamin. 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan  rahmat dan 

hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini. Penulis 

menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena 

itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi para 

pembaca.  

 


