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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis memaparkan, mengkaji dan menganalisis tentang nilai-

nilai pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam yang terdapat 

dalam surah an-Nisa ayat 58, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Nilai-nilai pendidikan anti korupsi  dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 58 

diantaranya: Pertama, menunaikan amanah. Menjalankan amanah harus 

diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Seorang pemimpin 

juga harus berbuat amanah di dalam menjalankan kepemimpinannya. 

Pemimpin yang tidak menjalankan amanah akan berdampak buruk bagi 

kesengsaraan rakyatnya. 

Kedua, Berbuat adil, keadilan adalah hal yang harus didapatkan oleh 

semua orang. Berbuat adil harus dilakukan bagi seorang pemimpin dan 

penegak hukum. Dalam menegakkan hukum harus disertai keadilan. Jika 

dalam menegakkan hukum bagi pelaku korupsi tidak adil maka akan 

berdampak pada tumbuhya bibit-bibit koruptor yang baru. Untuk itu, 

keadilan adalah salah satu faktor dalam memberantas kasus korupsi di 

Indonesia. Berbuat adil dilakukan bagi semua manusia tanpa memandang 

suku, ras, budaya, maupun agama mereka.  

2. Implementasi pendidikan anti korupsi dalam surah an-Nisa ayat 58 

terhadap pendidikan keluarga dapat dilakukan melalui beberapa unsur 
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diantaranya: Pertama, pengajaran, anak diajarkan nilai menunaikan 

amanah dan berbuat keadilan. Kedua, pemotivasian, anak di motivasi oleh 

orang tua memalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan di lingkungan 

keluaraga. Ketiga, peneladanan, orang tua adalah teladan yang utama bagi 

seorang anak. Untuk itu, sikap dan tindakan orang tua haruslah yang baik 

karena anak mencontoh perilaku dari orang tuanya. Keempat, pembiasaan, 

anak dibisaakan untuk melakukan hal yang baik, maka akan menjadi 

karakter dan perilaku yang baik bagi anak. Kelima, penegakan aturan,di 

dalam keluarga orang tua harus memiliki aturan yang disepakti bersama 

dan wajib dilakukan oleh anak. Dengan adanya aturan akan berdampak 

pada kedisiplinan seorang anak.   

 

B. Saran-saran 

Manusia adalah mahluk paling mulia di dunia ini. Manusia hidup di 

dunia perlu adanya keseimbangan antara perbuatan di dunia dan di akhirat. 

Hidup di dunia tidak hanya mencari nafkah saja, tetapi hidup di dunia harus 

ada bekal untuk menuju akhirat. 

Hidup di dunia ini harus disertai dengan ahlak yang baik, berupa 

kejujuran dan keadilan, agar memperoleh kemudahan baik di dunia dan 

akhirat. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri, mereka perlu adanya bantuan 

orang lain. Oleh karena itu, diperlukan kejujuran dan keadilan dalam dirinya 

agar memperoleh kepercayaan dan kemudahan dari orang lain. 
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Nilai-nilai yang terdapat di dalam surah an-Nisa ayat 58 hendaklah 

dilakukan dalam diri manusia. Karena nilai tersebut sangat penting untuk 

dilakukan manusia dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, agar 

memperoleh kebahagiaan baginya. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini 

dengan baik. Sebagai syarat memperoleh geral S1. 

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa skripsi ini masih perlu 

pembenahan baik dari isi, metode, maupun dari segi lainnya. Oleh karena itu, 

segala kritik, saran, dan masukan penulis harapkan untuk perbaikan  skripsi 

ini. 

Harapan penulis dengan selesainya skripsi ini mudah-mudahan dapat 

bermanfaat bagi penulis khusunya dan pembaca pada umumnya. Aamiin… 

 


