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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Alquranmerupakan firman Allah yang dijadikan sebagai sumber hukum 

utama dalam Islam dan pedoman hidup bagi umatnya. Ayat-ayatnya berinteraksi 

dengan budaya dan masyarakat yang dijumpainya. Kendati demikian, nilai-nilai 

yang diamanatkannya dapat diterapkan disetiap situasi dan kondisi. Nilai-nilai itu 

sejalan dengan perkembangan masyarakat, sehingga Alquran betul-betul menjadi 

petunjuk, pemisah antara yang hak dan yang bathil, serta menjadi petunjuk 

jalan/solusi bagi setiap problem kehidupan 

Alquran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang mengandung visi dan 

misi ilahiyah, penuh hikmah dan ibrah bagi seluruh umat manusia dan orang-

orang beriman utamanya. Akhlak merupakan bagian penting dari visi dan 

misiIslam yang dituangkan oleh Allah lewat Alquran.Konsep dan nilai akhlak 

yang terkandung didalamnya merupakan sumber hukum dan bisa dijadikan 

pedoman hidup bagi seluruh insan yang beriman. Diantara sekian banyak surah 

dalam Alquran yang mengandung konsep dan nilai-nilai akhlak adalah surah an-

Nisa Adapun konsep dan nilai-nilai yang dimaksud meliputisabar dalam 

beribadah, menjauhi maksiat dan sabar saat ada musibah. Sifat ihsan meliputi 

ihsan kepada orangtua dan sesama manusia. Sifat amanah dan keadilan juga 

meliputi antara manusia dengan Tuhan,dengan sesama umat manusiadan alam 

lingkungannya. Sementara Sifat tawakkaladalah sifat keteguhan iman kepada 

Tuhan.Sifat mujahadh/jihadmerupakan pangkal dan kunci kesuksesan. Adapun 
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Sifat syukurmerupakan sifatnya orang yang beriman,dan sifat pemaaf adalah sifat 

seorang muslim yang bertaqwa dan berhati mulia. 

Konsepdan nilai-nilai akhlak tersebut seharusnya bisa diterapkan dalam  

kehidupan keluarga, masyarakatdan bernegara, sehingga bisa tercapai kehidupan 

yang penuh kedamaian dan kesejahteraan dari dunia hingga akhirat kelak, 

baldatun thaibatun warabbun ghafur. 

B. Saran  

1. Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI seyogyanya 

berusaha secara terus menerus guna menanamkan dan mewujudkan nilai-

nilai akhlak yang telah dikembangkan kepada para peserta didik melalui 

berbagai mata pelajaran di sekolah maupun berbagai kegiatan belajar non-

formal maupun in-formal.   

2. Kepada para cendekiawan muslim hendaknya senantiasa melakukan 

berbagai studi dan penelitian tentang beberapa nilai-nilai akhlak yang 

terdapat dalam Alquran guna memberikan sumbangan keilmuan kepada 

generasi penerus. 

3. Kepada seluruh pihak terkait, orangtua dan komponen masyarakatagar bisa 

menanamkan nilai-nilai akhlak tersebut kepada genarasi selanjutnya dalam 

rangka menuju Indonesia maju, berilmudan bertaqwa serta berakhlak 

mulia. 

 


