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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Nilai-nilai dalam pendidikan Karakter Minang di Surau

samadenganakhlakdalampandangan Islam. Dalampelaksanaan Nilai-nilai tersebut, yang

dikembangkandalampendidikanbudayadankarakterbangsa. Menurut kemendiknas

terdapat 18 butir nilai luhur yang diinternalisasikan terhadap generasi bangsa melalui

pendidikan karakter.Jika dilihat dalam masyarakat MinangKabau tentang  nilai-nilai

luhur karakter menurut Penulis, itu semua telah dilaksanakan pendidikan Suraupada masa

kejayaannya yaitu sebelum tahun 1900. Setelah itu terjadi distorsi nilai dengan beralih

fungsinya Surau.

Ada beberapahal yang menjadi faktor penyebab terjadinya distorsi nilai-nilai

pendidikan di Surau Minangkabau Sumatra Barat.

Pertama, munculnyagerakanpembaharuan yang dipengaruhiolehModernisasi

Islam.Kedua, Pengaruhurbanisasi,Ketiga, munculnyapendidikansekuler yang

digagasolehpenjajahBelanda. Keempat, munculnyapendidikan modern yang

dibawaolehkaummuda.Keempat, karakteristikmasyarakatMinangkabau yang inklusifdan

menerimaperubahan.

B. Saran

Pendidikan berbasis nilai seharusnya dilakukan dengan pendekatan komprehenshif,

baik komprehensif dalam isi, metode, maupun dalam keseluruhan dalam proses
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pendidikan. Adapun beberapa saran menurut Penulis sangat penting diperhatikan,

diantaranya :

1. Pemerintah Daerah Sumatra Barat

a. Meningkatkan mutu Pendidikan Surau dengan cara memberikan pelatihan kepada

Guru-guru pendidikan Surau baik berupa metode maupun materi yang serat akan

nilai-nilai luhur, dengan cara Seminar, Workshop, Beasiswa Pendidikan, dan

Studi banding.

b. Mengeluarkan Perda yang mengatur tentang pendidikan Surau baik proses

pembelajaran Surau, metode, kurikulum, dan sumber anggaran pendidikan Surau.

c. Memberikan Reword dan Funisment serta SK kepada lembaga pendidikan Surau,

untuk selalu meningkat mutu disetiap lembaga pendidikan Surau yang mereka

kelolah.

2. Syekh /guru yang mengelola pendidikan Surau

a. Selalu menjaga dan meningkatkan peran Syekh dalam lembaga pendidikan Surau

khususnya dan dilembaga masyarakat pada umumnya, sebagaimana yang pernah

dilakukan Guru-guru Pendidikan Surau pada masa kejayaannya.

b. Menjalin hubungan antar lembaga Pendidikan Surau, sehingga bisa bertukar

fikiran dan mengembangkan potensi-potensi antar Surau.

c. Mengembangkan kreatifitas dan menemukan inovasi baru dalam menentukan

metode, media, strategi dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan

zaman.
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3. Orang Tua Murid

a. Senangtiasa mendukung upaya yang dilakukan lembaga pendidikan Surau dalam

membimbing dan mengarahkan perkembangan anak didik dalam penanaman

nilai-nilai karakter mulia.

b. Senangtiasa menjaga sinergisitas antara orang tua murid dengan  lembaga

pendidikan Surau, maupun lembaga masyarakat dalam upaya membentuk dan

mengembangkan karakter mulia kepada setiap anak. Sehingga terjadi

kesinambungan proses pengembangan karakter yang baik sesuai dengan harapan.

C. Penutup

Alhamdulillah Puji Syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, akhirnya Penulis

dapat menyelesaikan Tesis ini dengan keterbatasan dan kekurangan. Penulis sangat

mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam perbaikan Tesis ini, dengan

segala keterbatasan Penulis, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi pembaca dan

juga Penulis sendiri. Terakhir Penulis berharap semoga Tesis ini bisa  diterima oleh

masyarakat dan menjadi acuan dalam menerapkan nilai-nilai ditengah Masyarakat

MinangKabau di Sumatra Barat khususnya dan Bangsa Indonesia umumnya.


