
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Konsep pendidikan tasawuf dalam kitab Washaya al-Abaa’ Li al- Abnaa’ yang dijelaskan 

oleh Muhammad Syakir Al-Iskandariyah berfokus pada tazkiyatun-nafs yang didalamnya 

meliputi: 

a. Bertaqwa 

b. Bertaubat 

c. Bersabar 

d. Bertawakal 

e. Bersyukur 

f. Syahamah (mencegah hawa nafsu) 

2. Metode pendidikan Tasawuf yang digunakan Muhammad Syakir Al-Iskandariyah dalam kitab 

Washaya al-Abaa’ Li al- Abnaa’ adalah dengan menggunakan metode nasihat dan metode 

pembiasaan.  

a. Metode nasihat merupakan metode yang berpengaruh dalam membentuk  akhlak peserta didik. 

Nasihat yang berpengaruh dapat membuka jalannya ilmu ke dalam jiwa secara langsung 

melalui perasaan. 

b. Metode pembiasaan bermuara pada pengalaman atau perbuatan peserta didik sehari-hari. 

Pembiasaan diri menempatkan manusia sebagai seseorang yang istimewa, yang dapat 

menghemat kekuatan karena akan menjadi kebiasaan yang melekat dan keluar secara spontan. 

 



3. Penerapan nilai-nilai tasawuf di sekolah pada dasarnya bertujuan untuk memupuk sifat ihsan 

dalam perilaku sehari-hari sehingga merasakan kedekatan diri dengan sang Khaliq. 

Penerapan konsep pendidikan tasawuf dalam kitab Washaya al-Abaa’ Li al-Abnaa’ di 

Sekolah meliputi: 

a. Qiro’atul Qur’an 

b. Tolong menolong (Ta’awun) 

c. Menghormati dan memuliakan guru 

d. Menghiasi ilmu dengan akhlak mulia 

B. Saran 

Sebagai langkah akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan menyampaikan saran-saran 

sebagi berikut: 

1. Bagi guru  

 Sebagai guru pada umumnya terutama guru agama Islam, hendaknya selalu menanamkan dan 

menerapkan nilai-nilai pendidikan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari, dan menambah 

aktivitas-aktivitas yang tercakup dalam rukun Islam serta ibadah-ibadah sunnah lainnya. 

2. Bagi orang tua 

Hendaknya selalu mengawasi, membimbing dan mengarahkan putra-putrinya untuk 

memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, untuk belajar dan supaya senantiasa 

menjalankan perintah agama islam dengan semaksimal mungkin supaya dapat mencapai 

moralitas yang tinggi dan mulia. 

 

 

3. Bagi Siswa 



Siswa hendaknya selalu aktif dan rajin dalam memanfaatkan berbagai media belajar dan 

membiasakan membaca Al-qur’an, taat kepada nasihat Bapak dan Ibu guru disekolah, 

berperilaku yang baik, aktif menjalankan ibadah salat, disiplin, serta menaati semua tata tertib 

disekolah sehingga kelak menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.  

C. Penutup 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis sudah 

berupaya untuk berbuat semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak 

selalu penulis harapkan untuk melengkapi kekurangan didalam skripsi ini. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam 

penulisan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat 

memberikan manfaat kepada semua pembaca. 

 


