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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil interview dan obsevasi yang peneliti laksanakan di 

Panti asuhan Al-Huda Riginrejo Grogol Kediri, maka jawaban dari konteks 

penelitian ini dapat peneliti simpulkan sebagai berikut: 

111...   Peran panti asuhan Al-huda Ringinrejo Grogol Kediri dalam membentuk 

Akhlaqul Karimah anak asuh memiliki beberapa upaya yang telah 

dilaksanakan diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan suri tauladan terpuji (uswatun hasanah). 

b. Memberi nasehat (mau'idzah hasanah). 

c. Mengadakan kegiatan ritual spiritrual.  

d. Selalu Membiasakan perbuatan terpuji (disiplin dan istiqomah). 

e. Menjalin kerja sama dengan pihak luar panti. 

f. Memberikansanksiterhadappelanggarantatatertib panti. 

222...   Faktor-faktor pendukung dan penghambat Panti asuhan Al-Huda 

Ringinrejo Grogol Kediri dalam Membentuk Akhlaqul Karimah anak 

asuh. 
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a. Faktor-faktor pendukung 

Ada beberapa faktor pendukung Panti asuhan Al-Huda 

Ringinrejo Grogol Kediri dalam membetuk akhlaqul karimah anak 

asuh antara lain: 

1) Sistem pendidikan dan materi kitab kuning yang masuk dalam 

kurikulum Madrasah Diniyah Al-Huda. 

2) Adanya tata tertib di panti asuhan Al-Huda Ringginrejo 

Grogol Kediri 

3) Program  kegiatan ritual spiritual. 

4) Hubungan kerja sama dengan pihak yang ada didalam panti 

maupun pihak luar panti berlangsung baik. 

b. Faktor- faktor penghambat 

Sedangkan faktor-faktor penghamabat Panti asuhan Al-Huda 

Ringinrejo Grogol Kediri dalam membentuk akhlaqul karimah anak 

asuh adalah sebagai berikut: 

1) Pengaruh perkembangan informasi dan teknologi. 

2) Pengaruh budaya luar panti asuhan. 

3) Kurangnya kedisiplinan anak asuh 

4) Kurangnya intropeksi dalam diri anak asuh 

B.  SARAN-SARAN 

Berdasrakan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan sumbangan 

pemikiran sebagai upaya yang lebih bermanfaat bagi Panti asuhan Al-Huda 
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Ringinrejo Grogol Kediri dalam membentuk akhlaqul karimah anak asuh 

demi terciptanya insan yang berakhlakul karimah. 

Adapun sumbangan pemikiran yang dapat peneliti temukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Panti Asuhan Al-Huda Ringinrejo Grogol Kediri 

a. Agar lebih memperhatikan kepada seluruh kegiatan yang ada di panti 

asuhan Al-Huda Ringginrejo Grogol Kediri 

b. Lebih bekerjasama antara pihak yayasan dan pengasuh panti asuhan , agar 

semua kegiatan yang ada di panti asuhan Al-Huda Ringginrejo Grogol 

dapat terkontrol.  

2. Bagi pengurus panti asuhan Al-Huda Ringginrejo Grogol Kediri 

a. Pengasuh panti hendaknya senantiasa meningkatkan keteladanan dalam 

rangka meningkatkan mutu anak, sebab pengasuh merupakan orang yang 

bersentuhan langsung dengan anak asuh, baik perilaku, tutur kata serta 

dikap akan selalu dicermati dan direspon oleh anak asuh. 

3. Bagi anak asuh Al-Huda Ringinrejo Grogol Kediri 

a. Hendaknya bersungguh-sungguh dalam belajar, dan mengamalkan apa 

yang telah diajarkan oleh pangasuh.  

b. Tunjukanlah perilaku akhlakul karimah kepada pengasuh, orang tua dan 

teman di panti maupun di luar lingkungan panti agar menjadi generasi 

yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. 

 


