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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari rumusan masalah di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa:  

 1. Konsep muru‟ah dalam surah al-A‟raf ayat 33, yaitu: 

a. Larangan mengerjakan perbuatan keji, perkara tersebut adalah perkara 

yang di benci Allah Swt dan bisa membuat hancur muru‟ah seseorang 

maka dengan tidak mengerjakannya termasuk orang yang menjaga 

muru‟ahnya. 

b. Larangan berbuat yang menimbulkan dosa, perkara tersebut termasuk bisa 

mencegah seseorang untuk mendapat ridho Allah Swt dan akhlak yang 

tercela pada sesama manusia. Dengan tidak mengerjakan perkara tersebut  

maka orang tersebut termasuk orang yang konsisten muru‟ahnya. 

c. Larangan berbuat pemberontakan (al-Baghyu), perkara tersebut membuat 

kekacauan di mana-mana yang tidak pada jalan Allah Swt. Maka dengan 

tidak mengerjakan perkara tersebut, termasuk orang yang konsisten 

terhadap muru‟ahnya. 

d. Larangan berbuat mempersekutukan Allah (Syirik), perkara tersebut 

adalah perkara yang paling di benci Allah dan termasuk dosa yang paling 

besar yang tidak terampuni maka dengan tidak mengerjakan perkara 

tersebut termasuk orang menjaga dengan bagus muru‟ahnya.
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e.  Larangan membuat-buat hukum selain yang diperintahkan Allah Swt, 

perkara tersebut bisa merusak hukuk-hukum yang di tetapkan Allah Swt 

dan dapat menimbulkan perpecahan umat manusia maka dengan tidak 

mengerjakan perkara tersebut termasuk manjaga muru‟ah seseorang. 

2.  implementasi konsep muru‟ah dalam pendidikan keluarga yaitu: 

a. Muru‟ah lisan dengan cara melatih dan membiasakan diri di lingkungan 

keluarga untuk selalu sopan dalam berbicara terutama anak kepada orang 

tua dan keluarga tidak boleh membentak anak sebab nanti anak jadi putus 

harapan. 

b. Muru‟ah akhlak dengan mengajarkan dan mempraktekan kesopanan dalam 

tingkah laku dalam kehidupan di lingkungan keluarga terutama anak 

kepada orang tua dan prilaku atau bermuka manis dan ceria baik terhadap 

keluarga dan orang lain. 

c. Muru‟ah harta dengan membiasakan dan mengajarkan kepada lingkungan 

keluarga untuk saling berbagi pada sesuatu yang dimilikinya kepada orang 

lain sesuai syari‟at Islam terutama anak-anak contohnya membiayai anak 

sekolah, kepada orang lain adalah sedekah kepada fakir miskin.. 

d. Muru‟ah kedudukan dengan melatih dan mengajarkan kepada lingkungan 

keluarga untuk menjaga dan merawat dengan baik sesuatu yang telah di 

berikan baik dari keluarga maupun orang lain contohnya sholat 5 waktu 



89 
 

 
 

dengan rajin kepada keluarganya, kepada umum adalah memberi contoh 

perbuatan-perbuatan yang baik,. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tentang konsep muru‟ah dan 

implementasinya terhadap keluarga dalam surat al-A‟raf ayat 33 tersebut, 

perlu kiranya peneliti menyampaikan beberapa saran konstruktif bagi dunia 

pendidikan sebagai berikut: 

1. Bagi pendidik, guru atau orang tua bisa menerapkan konsep muru‟ah pada 

proses kegiatan belajar mengajar karena mempunyai pengaruh yang 

positif bagi perkembangan peserta didik. 

2. Bagi lembaga pendidikan, konsep muru‟ah bisa diterapkan pada 

pelaksanaan organisasi yang ada pada lembaga pendidikan yang 

berdampak pada stabilitas dan kemajuan pada lembaga pendidikan 

tersebut. 

3. Bagi masyarakat, konsep muru‟ah bisa diterapkan pada keseharian pada 

kehidupan bemasyarakat karena bisa berdampak pada kehidupan 

masyarakat yang harmonis, tentram, saling menghargai dan lain 

sebagainya yang bersifat positif. 

C. Kata Penutup 

Puji syukur atas kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, 

taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini yaitu penulisan karya ilmiyah skripsi sebagai syarat meraih gelar 
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sarjana strata 1 dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Nahdlatul Ulam (UNISNU) 

Jepara. 

Dalam karya tulis ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi baik 

dari isi atau pembahasannya sangat sederhana, banyak kekurangan dan 

kesalahan dalam penulisan serta jauh dari kata kesempurnaan. Dalam hali ini 

penulis telah berusaha dengan maksimal dalam mencurahkan segala yang 

diketahui, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik untuk 

membangun kesempurnaan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


