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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan ditarik dari analisis terhadap hasil penelitian berdasarkan 

rumusan masalah yang dikemukakan pada BAB I. Kesimpulan ini akan 

mencakup berkaitan dengan fokus penelitian, maka dapat diambil 

kesimpulan: 

1. Metode GP Ansor dalam meningkatkan akhlakul karimah melalui 

kegiatan  shalawat HIMMATA diantaranya: 

a) Metode pembisaan atau rutinitas 

b) Metode nasihat 

c) Metode menggunakan alat musik 

d) Metode pemberian reward 

2. Hasil dari penggunaan metode meningkatkan akhlakul karimah melalui 

kegiatan shalawat HIMMATA pada remaja desa kebonagung 

a) Dalam metode pembiasaan atau rutinitas dalam melaksanakan 

kegiatan shalawat HIMMATA, sudah efektif berjalan karena para 

remaja menjadi lebih terbiasa dan mereka memiliki kegiatan yang 

positif yang dilakukan secara rutin  

b) Dalam metode nasihat masih ada beberapa remaja yang kurang peka 

ketika diberi nasihat, karena terkadang remaja itu butuh motivasi lain 
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untuk menarik perhatianya mengikuti kegiatan shalawat HIMMATA 

ini, untuk menumbuhkan akhlakul karimah mereka. 

c) Dalam metode menggunakan alat musik rebana dalam shalawat 

HIMMATA ini, sudah efisien karena para remaja menjadi tertarik 

mengikuti kegiatan tersebut. 

d)  Dalam metode pemberian reward atau penghargaan, sudah sangat 

efektif dikarenakan dengan metode tersebut sudah dapat menarik 

simpati para remaja untuk ikut dan aktif dalam kegiatan shalawat 

HIMMATA 

B. Saran  

Saran untuk pimpinan GP Ansor supaya aktualisasi dari masing-

masing metode agar lebih ditingkatkan lagi sehingga penggunaan metode 

tersebut dapat sesuai dan tepat sasaran. Khususnya pada aktivitas kegiatan 

shalawat HIMMAATA 

Saran untuk santri atau remaja desa kebonagung supaya dimasa 

mendatang dapat menjadi manusia yang cerdas sekaligus berkarakter, 

terutama tetap bisa menjaga akhlakul karimahnya dan juga jangan sampai 

terjerumus kedalam golongan yang mendustakan agama islam. 

Saran untuk peneliti yang akan datang mengingat bahwa hasil 

penelitian ini masih memiliki kekurangan tertentu, sehingga supaya hasil 

penelitian ini dapat dijadikan suatu rujukan yang bermanfaat, maka sebaiknya 

peneliti selanjutnya dapat memberikan sebuah relasi baru mengenai upaya GP 
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Ansor dalam meningkatkan akhlakul karimah melalui kegiatan shalawat 

HIMMATA khususnya maupun kegiatan keagamaan yang lain bagi remaja-

remaja saat ini.  

 


