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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Setelah melakukan analisis secara mendalam terhadap hasil pengumpulan data atau 

bahan-bahan yang berkaitan dengan tema pembahasan dan permasalahan yang 

diamabil dari sumber-sumber kepustakaan peneliti menarik kesimpulan, sebagai  

berikut: 

1. Konsep pendidikan akhlak terhadap orang tua perspektif al-Qur’an surat al-Isra 

ayat 23-24 adalah perintah menyembah Allah, perintah berbuat baik kepada 

kedua orang tua. ada beberapa sikap bentuk berakhlak baik terhadap“orang tua” 

diantaranya adalah“berbuat baik kepada kedua orang tua”yang masih sehat dan 

bugar, berakhlak baik terhadap kedua orang tua yang sudah renta dan berada 

dalam tanggungan anaknya, tidak membentak dan menghardik orang tua, 

berbuat baik kepada orang tua dengan berbicara menggunakan ucapan yang 

mulia, merndahkan diri di hadapan oaring tua, mendoakan orang tua agar 

mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. 

2. Dua relevansi pendidikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, 

Relevansi kehidupan keluarga hal ini berkaitan erat dengan akhlak anak 

terhadap orang tua, karena sudah sepatutnya jika anak bersikap sopan dan 

berbuat baik  kepada kedua orang tua. Karena  ibu yang sudah bersusah payah 

mengandung dan melahirkan, ditambah dengan menyusui selama dua tahun 

lamanya dan bapak yang telah  bekerja keras untuk mencari nafkah dengan 

cucuran keringat untuk diberikan kepada keluarga. Kedua, Relevansi pendidikan  

formal hal ini berkaitan dengan konsep pendidikan karakter yang 

mengutamakan akhlak. Sedikit banyak konsep pendidikan karakter yang 
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digagas dalam sistem pendidikan nasional tentunya terpengaruh oleh semangat 

al-Qur’an termasuk ajaran berakhlak yang baik kepada masyarakat ataupun 

seperti seperti yang dijelaskan didalam surat al-Isra’ ayat 23-24 untuk berbuat 

baik terhadap kedua orang tua.  

B. Saran 

1. Untuk  kaum  akademisi agar penelitian ini bisa meningkatkan kepedualian 

terhadap permasalahan akhlak anak terhadap orang tua, meskipun tidak 

memungkini adanya kekurangan dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini 

menjadikan kaum akademisi lebih memperhatikan mengenai hal ini. Sehingga 

mampu untuk memberikan solusi seperti halnya: memberikan contoh bagaimana  

birrul walidain yang baik, dan memberikan contoh berbicara yang sopan kepada 

orang tua. Sehingga mampu meminimalisir kenakalan anak terhadap kedua orang 

tua. 

2. Kepada tenaga pendidikan hendaknya dapat memadukan metode pendidikan 

berdasarkan “ajaran agama Islam yang ada pada  al-Qur’an dan Hadits.”Sehingga 

dapat memaduakan antara metode dan pendekatan yang beragam dalam 

pengajaran, supaya hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ada yakni 

memiliki kepribadian akhlak mulia. 

3. Sebagai seorang anak diharapkan mampu menerapkan pendidikan akhlak yang 

baik terhadap kedua orang tua baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. 

 

 

 

 


