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BAB V 

   PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari rumusan masalah dan analisis data yang telah diuraikan, sebagai penutup 

dari bab-bab skripsi penulis tentang “Pendidikan Akhlak Terhadap Anak Menurut 

Syekh Umar Baradja Dalam Kitab Akhlak Lil Banin dan Akhlak Lil Banaat” maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam kitab Akhlak Lil Banin dan Akhlak Lil 

Banaat karangan Syekh Umar Baradja yang dibahas penulis disini hanya pada jilid 

1 yang berisikan tentang adab dan akhlak seorang anak dalam kehidupan sehari-

hari, mulai dari kecil sampai anak beranjak dewasa.  

Dalam kitab akhlak Lil Banin dan Akhlak Lil Banaat pada jilid 1 membahas 

tentang ruang lingkup akhlak yakni akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada 

Rasulullah SAW, dan akhlak kepada orang yang lebih tua dan akhlak kepada  

orang yang lebih muda, akhlak terhadap sesama seperti orang tua, saudara, 

kerabat, tetangga, para guru, dan teman-teman. Akhlak di rumah, di sekolah, dan 

lingkungan masyarakat. 

  Pendidikan akhlak dalam kitab Akhlak Lil Banin dan Akhlak Lil Banaat juga 

terdapat persamaan pendidikan baik segi pendidikan pembelajaran maupun 

metodenya, baik metode keteladanan, metode nasihat, perumpamaan, pembiasaan, 

kisah, dan percakapan (dialog), yang mana dalam hal ini yang terpenting ialah 
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membentuk akhlak dan generasi anak yang islami, cerdas, dan bertakwa kepada 

Allah SWT. 

 

B. Saran 

  Pendidikan akhlak begitu berperan penting, oleh karena itu sudah selayaknya 

kita sebagai umat Islam beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan memiliki 

perilaku yang baik sebagaimana dalam kitab Akhlak Lil Banin dan Akhlak Lil 

Banaat  pada jilid 1 yang penulis teliti dan disini penulis memberi sedikit saran 

sebaiknya pada setiap sub tema dicantumkan dalil Al-Qur’an atau Hadis nya. 

  Selain daripada itu pelajaran yang dapat diambil dari penelitian yang penulis 

lakukan ialah orangtua hendaknya memperhatikan pendidikan akhlak terhadap 

anak sejak dini, melihat akhlak yang muncul pada diri seorang anak tidak dengan 

sendirinya agar ketika ia tumbuh dewasa anak terbiasa menerapkan akhlak yang 

baik sebagaimana dalam kitab Akhlak Lil Banin dan Akhlak Lil Banaat pada Jilid 1 

yang diajarkan oleh Syekh Umar Baradja. 

 

 

 

 

 

 


