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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian tesis, maka disimpulkan 

beberapa pokok bahasan, sebagai berikut: 

1. Pola Pendidikan Akhlak Perspektif Muhammad Syakir dan Umar bin 

Ahmad Baraja 

a. Muhammad Syakir 

Nasihat dalam kitab Was{o>ya Al-Aba>’ Lil Abna>’ diposisikan wasiat 

orang tua kepada anaknya, yang demikian sebagai sebuah peringatan bahwa 

kitab ini adalah nasehat yang harus dilaksanakan, tidak sekedar berfungsi 

sebagai pengetahuan, karena nasehat-nasehat ini merupakan bekal yang 

dibutuhkan oleh setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Kitab ini 

diperuntukkan bagi pelajar pemula. Hal itu bisa dilihat pada penggunaan 

bahasanya yang sangat ringan dan konsep keterikatan guru dan muridnya. 

Secara isi materi, pendidikan dalam kitab Washoya lebih mengarah pada 

pengembangan moral dan mental anak. 

Metode pendidikan akhlak dalam kitab Was{o>ya Al-Aba>’ Lil Abna>’ 

meliputi: 

a) Metode Nasehat 

b) Metode belajar kelompok  

c) Metode Kisah  
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d) Metode pembiasaan 

e) Metode Muhasabah (Introspeksi) 

f) Metode Targhîb dan Tarhîb 

g) Metode tanya jawab 

b. Umar bin Ahmad Baraja 

Pembentukan akhlak sejak dini bagi anak, khususnya untuk anak laki-

laki dijelaskan Umar Bin Ahmad Bārajā dalam kitabnya, bahwa anak perlu 

dibimbing sejak dini dengan akhlak-akhlak yang baik agar kelak dapat 

dijadikan sebagai modal untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu 

menjadi keharusan bagi guru-guru di sekolah orang tua untuk membimbing 

anak-anaknya dengan akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang tercela 

agar dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya maupun umat. 

Tujuan pembentukan akhlak sejak dini agar anak dalam kehidupannya nanti 

dicintai masyarakat, diridhai tuhannya dan dicintai keluarganya, sehingga 

dapat hidup dalam kebahagiaan. 

Metode pendidikan akhlak dalam kitab al-akhlāq lil banīn dan al-akhlāq 

lil banāt meliputi: 

a) Metode kisah  

b) Metode pembiasaan 

c) Metode keteladanan 

d) Metode ibrah dan mau‘izhah (nasehat) 

e) Metode targhîb wa tarhîb 
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Uraian di atas menunjukkan bahwa materi akhlak yang terdapat dalam 

kitab tersebut sama dengan materi inti yang terdapat dalam kurikulum Aqidah 

Akhlak. Selanjutnya materi-materi yang termuat dalam kitab tersebut juga 

memuat aspek atau lingkup yang menjadi materi utama dalam pendidikan akhlak. 

Dalam konteks ini, materi yang diberikan sesungguhnya berkaitan dengan akhlak 

terhadap Allah SWT, akhlak terhadap sesama dan diri sendiri serta akhlak 

terhadap alam. 

Nasihat dalam kitab Was{o>ya diposisikan sama sebagaimana wasiat 

orang tua kepada anaknya. Hal ini bisa kita lihat dari nama kitabnya, yakni, 

Was{o>ya Al-Aba>’ Lil Abna>’ Yang demikian adalah sebagai sebuah 

peringatan bahwa ini adalah nasehat yang harus dilaksanakan, tidak sekedar 

berfungsi sebagai pengetahuan, karena nasehat-nasehat ini merupakan bekal 

yang dibutuhkan oleh setiap orang dalam menjalani kehidupannya. 

Pembentukan Akhlak dalam kitab ini menekankan pada dimensi yang 

dimiliki manusia, khususnya dimensi keimanan. Pembentukan akhlak dengan 

penguatan ibadah pada keseharian anak sehari-hari memiliki kemiripan 

dengan konsep pembentukan akhlak menurut Kamrani Buseri. Menurut beliau 

bahwa akhlak sebenarnya merupakan aplikasi dan refleksi dari nilai ilahiah; 

imaniah, ubudiah dan muamalah. Hal ini karena aspek moral atau akhlak 

muncul dalam diri seseorang karena pengaruh di luar nilai-nilai tersebut, 

bahkan bisa saja dipengaruhi oleh falsafah humanis. Sehingga bagi seseorang 

yang beragama, akhlak merupakan refleksi dari dimensi keberagamaan yang 

terintegrasi ke dalam keperibadiannya.  
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2. Implementasi Pendidikan Akhlak Muhammad Syakir dan Umar bin 

Ahmad Baraja terhadap Pendidikan Agama Islam 

Keterbukaan pendidikan dalam kitab Washoya Al-Abaa Lil-Abnaa’ dan 

Al-Akhlāq Lil Banīn Al-Akhlāq Lil Banāt, seperti mengarahkan pendidikan 

yang bervisi penegakan moral. Dan pelibatannya pada semua pihak, 

menjadikan Kitab ini dipandang bisa menjawab problematika pendidikan. Hal 

ini bisa dilihat dari linngkup materi yang dikaji, kemasan bahasa maupun 

metode yang digunakan. terdapat kesamaan tujuan antara pembentukan 

akhlak. Dalam konteks ini kesamaan tujuan tersebut nampak pada tujuan akhir 

yang diinginkan, yaitu menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan dapat 

bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat. Sehingga secara tidak langsung 

tujuan yang termuat dalam kitab ini relevan dengan pendidikan Islam dan 

konteks kekinian, khususnya dalam rangka mengatasi berbagai problem 

akhlak yang terjadi saat ini. 

Materi akhlak yang terdapat dalam kitab tersebut sama dengan materi inti 

yang terdapat dalam kurikulum Aqidah Akhlak. Selanjutnya materi-materi 

yang termuat dalam kitab tersebut juga memuat aspek atau lingkup yang 

menjadi materi utama dalam pendidikan akhlak. Dalam konteks ini, materi 

yang diberikan sesungguhnya berkaitan dengan akhlak terhadap Allah SWT, 

akhlak terhadap sesama dan diri sendiri serta akhlak terhadap alam. 

3. Implikasi Pendidikan Akhlak Muhammad Syakir dan Umar bin Ahmad 

Baraja dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia 
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Implikasi dari pembentukan akhlak dalam kitab tersebut, maka pengajaran 

akhlak perlu membentuk batin seseorang. Pembentukan ini dapat dilakukan 

dengan memberikan pengertian tentang baik dan buruk dan kepentingannya 

dalam kehidupan, memberikan ukuran menilai baik dan buruk, melatih dan 

membiasakan berbuat, mendorong dan member sugesti agar mau dan senang 

berbuat. Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari yang namanya akhlaq, 

akhlaq sangat penting sekali bagi generasi muda, akhlaq sangat mempengaruhi 

perubahan tata cara berkehidupan sehari-hari. 

Dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari melalui beberapa tahapan 

yaitu aktualitas akhlak dalam pembelajaran pendidikan Islam, pendidikan 

akhlak dapat mengatasi krisis akhlak di kalangan peserta didik, dan 

komunikasi guru kepada peserta didik dalam proses mentransfer keilmuan 

yang tetap menjaga sopan santun atau akhlakul karimah, pendidikan agama 

dan akhlak dalam mewarnai pendidikan nasional. 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Pendidikan ataupun pembentukan akhlak dalam konteks Islam 

sebenarnya sudah dilakukan agama Islam melalui misi Kenabian 

Rasulullah Saw. Dalam konteks ini, misi utama yang diemban oleh Nabi 

Muhammad Saw pada awalnya adalah menyempurnakan akhlak yang 

mulia. Akhlak merupakan fondasi dasar menuju bangsa yang bermartabat. 

Di sinilah  pentingnya pembentukan akhlak sejak dini. Pembentukan 
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akhlak untuk anak-anak sebenarnya sudah menjadi perhatian para ulama 

ataupun ilmuan Islam. 

Pendidikan moral seharusnya dilakukan sejak anak masih kecil sesuai 

dengan kemampuan dan umurnya. Setiap anak lahir belum mengerti mana 

yang benar dan mana yang salah dan belum tahu batas-batas ketentuan 

moral yang berlaku dalam lingkungannya. Tanpa dibiasakan menanamkan 

sikap-sikap yang dianggap baik buat pertumbuhan moral maka anak-anak 

akan besar tanpa mengenal moral. Jika anak dilahirkan dan dibesarkan 

oleh orang tua yang tidak bermoral atau tidak mengerti cara mendidik, 

ditambah pula dengan lingkungan yang goncang, tidak mengindahkan 

moral, sudah tentu anak kurang bermoral 

2. Implikasi Praktis 

Degradasi perilaku anak juga dikarenakan kurangnya pendidikan 

akhlak atau pembentukan akhlak pada waktu kecil. Idealnya pendidikan 

akhlak dilakukan sejak dini dalam rangka penanaman nilai-nilai akhlak. 

Pendidikan akhlak atau pembentukan akhlak ataupun moral Islami sejak 

dini pada dasarnya merupakan sebuah keniscayaan di tengah kemorosotan 

akhlak yang melanda bangsa ini. 

Akhlak sebenarnya merupakan aplikasi dan refleksi dari nilai ilahiah; 

imaniah, ubudiah dan muamalah. Hal ini karena aspek moral atau akhlak 

muncul dalam diri seseorang karena pengaruh di luar nilai-nilai tersebut, 

bahkan bisa saja dipengaruhi oleh falsafah humanis. Sehingga bagi 

seseorang yang beragama, akhlak merupakan refleksi dari dimensi 
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keberagamaan yang terintegrasi ke dalam keperibadiannya. Keyakinan 

yang bersumber dari agama memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkah 

laku individu karena merupakan puncak sumber nilai tertinggi dan lebih 

bersifat absolut. 

 

C. Saran 

Dari berbagai paparan di atas, maka peneliti sarankan:  

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Pendidikan 

Pemerintah sebaiknya tidak mengesampingkan etika atau akhlak 

yang dimliliki para pelajar dan tidak pula mengesampingkan karakter yang 

dimiliki guru dari pada kapasitas keilmuan guru. 

Bagi lembaga pendidikan juga perlu memperhatikan karakter atau 

akhlak yang dimiliki oleh pelajar yang dididiknya dan memperhatikan 

karakteratau akhlak yang dimiliki oleh guru dalam merekrut tenaga 

pendidik. 

2. Bagi guru PAI 

Bagi guru agama Islam sebaiknya lebih memperhatikan karakter 

atau akhlak yang harus ia miliki ketika menjalankan profesinya, karena 

segala gerak gerik dan tingkah laku guru akan dijadikan patokan tingkah 

laku semua murid. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan muncul lagi peneliti-peneliti yang dapat memberikan 

kontribusi besar dengan minat pengkajian tentang akhlak. Penulis pun 
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menyadari dengan sepenuhnya bahwa penelitian ini belum sesempurna 

yang diharapkan. Oleh karenanya penulis mengharapkan adanya sebuah 

koreksi dan kritik yang membangun. 


