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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka simpulan dari skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendidikan akhlak dalam tafsir al-Azhar adalah Akhlak kepada Allah, 

akhlak kepada rasulullah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada 

antarsesama manusia, makhluk dan lingkungan sekitarnya. 

2. Materi pendidikan akhlak dalam tafsir al-Azhar dalam surah an-Nuur ayat 

30 dan 31 adalah 

a. Menjaga pandangan,  

b. Menjaga kehormatan diri,  

c. Tidak berlebihan dalam berhias, dan  

d. Menutup aurat. 

3. Tujuan pendidikan akhlak dalam tafsir al-Azhar surah an-Nuur ayat 30 dan 

31 adalah  

a. Ketentraman dalam pergaulan 

b. Kebebasan yang dibatasi oleh aturan syara’ 

c. Penjagaan yang mulia kepada setiap pribadi, baik laki-laki maupun 

perempuan 
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d. Membawa manusia naik ke atas puncak kemanusiaan, bukan 

membawanya turun ke bawah, menghilangkan ciri-cirinya sebagai insan. 

4. Metode pendidikan akhlak dalam tafsir al-Azhar surah an-Nuur ayat 30 dan 

31 ada dua yaitu 

a. Metode nasihat yaitu terlihat bagaimana Hamka menyampaikan 

penjelasan tafsirnya  seperti, nasihat-nasihat yang disampaikan kepada 

laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dalam penjelasan Hamka, yang 

diperingatkan oleh Islam kepada ummatnya yang beriman, baik laki-laki 

maupun perempun ialah supaya mata jangan diperlir, kehormatan diri 

dan kemaluan hendaklah dipelihara, jangan menonjolkan perhiasan yang 

seharusnya tersembunyi, jangan membiarkan bagian yang terbuka, tetapi 

tutuplah baik-baik. 

b. Metode Amtsal, seperti yang terdapat dalam tafsiran Hamka misalnya 

perumpamaan syair-syair,  Nabi menerangkan kepada kaum perempuan 

supaya dia pun terlebih lagi hendaklah memelihara penglihatan  

matanya, jangan pula pandangannya diperliar. Tunjukkanlah sikap 

sopanmu pada pandangan matamu. Sebab pandangan mata wanita itu 

ialah, “Rama-rama terbang di dusun, anak Keling bermain kaca. Bukan 

hamba mati diracun,  mati ditikam si sudut mata.” 
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B. Saran-Saran 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian kepada sebagian 

orang yang agar tetap menjaga akhlaknya ketika bergaul maupun 

berpakaian. 

2. Materi pendidikan hendaknya senantiasa disempurnakan demi tercapainya 

keberhasilan dalam pendidikan akhlak sesuai yang tertera di dalam Al-

Qur’an dan as-Sunnah. 

3. Mengingat bahwa penelitian ini belum sepenuhnya tuntas makaperlu 

dilakukan penelitian lanjutan. 


