BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Setelah

mendiskripsikan

dan

menganalisa

data

yang

telah

dikemukakan pada bab sebelumnya maka peneliti mencoba menarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam kitab Al-Akhlaq Li Al-banin Jilid 1 mengandung pesan dakwah
akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia. Isi pesan
yang dianalisis dalam kitab tersebut berbentuk kutipan yang dibatasi
hanya pada dua tema yang menjadi fokus penelitian ini, yakni tema
satu Akhlak kepada Allah. Kedua, Akhlak kepada sesama manusia.
Adapun kategori pesan yang disebutkan diatas memiliki indikator
masing-masing diantaranya sebagai berikut: Akhlak terhadap Allah
meliputi bertauhid hanya kepada Allah Swt, bertawakal kepada Allah,
beribadah hanya kepada Allah. Dan berusaha mencari keridlahan Allah
Swt. Akhlak terhadap sesama manusia meliputi Akhlak kepada orang
tua, keluarga beserta menghormati orang lain.Dan isi pesan yang
paling menonjol dalam kitab ini adalah pesan akhlak. Pesan-pesan
yangg disampaikan cenderung membahas tentang caranya berakhlak
baik sesuai ajaran Islam yang benar, dan wajibnya berakhlak
ditanamkan sejak dini.
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2. Relevansi pesan dakwah akhlak dalam kitab Al-Akhlaq Li Al-banin
Jilid 1 sangat relevan dengan minimnya akhlak anak-anak saat ini
dalam berperilaku baik, sehingga kitab tersebut memiliki peran penting
bagi masyarakat. Khususnya anak-anak dalam memperbaiki akhlak
yang kurang baik menjadi lebih baik sesuai ajaran Islam yang benar.
Kitab tersebut sangat cocok untuk digunakan sebagai refrensi dalam
berakhlak.
B. Saran
1. Bagi pembaca kitab, hikmah yang dapat diambil dari nilai-nilai pesan
akhlak yang terkandung di dalam kitab ini banyak sekali, khususnya
akhlak terhadap Allah dan sesama manusia untuk memberikan
kontribusinya kepada seluruh lapisan masyarakat dalam hal kepedulian
sosial yang saat ini tingkat kepedulian sosial antar sesama masih dirasa
kurang baik. Oleh karena itu kitab ini sangat bermanfaat untuk dibaca
karena didalamnya terdapat pesan-pesan akhlak dan yang paling
dominan pesan akhlak sesama manusia dalam hal kepedulian sosial
yang sangat tinggi dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari
sesuai ajaran Islam yang benar.
2. Bagi Mahasiswa, kajian tentang pesan akhlak dalam kitab ini belum
dikatakan sempurna, karena keterbatasan pengetahuan serta ketajaman
analisis yang peneliti miliki. Untuk itu, harapan peniliti akan ada
banyak peneliti baru yang berkenan untuk meneliti lebih luas dan
komprehensif pada kitab ataupun karya sastra lainnya.
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C. Harapan
Penulis berharap, semoga kitab Al-Akhlaq Li Al-banin semakin
memberi manfaat bagi masyarakat, dan masyarakat menyadari untuk lebih
memahami pesan dakwah dalam kitab Al-Akhlaq Li Al-banin serta mampu
mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
D. Penutup
Alhamdulillahi Robbil ‘Alamiin, puji syukur penulis panjatkan
kehadirat Allah SWT, Yang Maha Rahman Rahim. Sehingga dengan
rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis akhiri dengan
harapan, semoga pembaca yang senantiasa dirahmati Allah SWT berkenan
memberi saran demi perbaikan dan tercapainya karya tulis yang baik. Dan
semoga karya sederhana ini dapat bermanfat, khususnya bagi penulis dan
bagi para pembacanya. Aamiin.

