
124 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan telaah serta pengkajian terhadap bab-bab yang ada tentang 

“Nilai-Nilai Akhlak dalam Pendidikan Islam; Studi Kitab Al-Fîsbûk Âdâbuhu 

wa Ahkâmuhu Karya Ali Muhammad Syauqi” maka dapat penulis simpulkan 

sebagai berikut: 

1. Kitab Al-Fîsbûk Âdâbuhu wa Ahkâmuhu karya Ali Muhammad Syauqi 

memuat tentang aturan dan akhlak dalam menggunakan media sosial 

facebook baik yang terhubung secara vertikal yaitu akhlak kepada Allah dan 

yang terhubung secara horizontal yaitu akhlak kepada manusia. 

2. Nilai-nilai akhlak yang terdapat pada kitab Al-Fîsbûk Âdâbuhu wa 

Ahkâmuhu karya Ali Muhammad Syauqi meliputi nilai akhlak kepada Allah 

berupa ikhlas serta syukur. akhlak kepada diri sendiri berupa bijak dalam 

menggunakan waktu, jujur, Iffah, Rasa malu dan tawaduk. akhlak kepada 

sesama manusia berupa tolong-menolong, mencari teman yang baik, 

berkata yang baik, menyeru kepada ma’rûf dan mencegah kemungkaran, 

jujur,  tanggung jawab, kesungguhan dan ketelitian.  

 

B. Saran 

Sosial media saat ini sudah hampir menjadi bagian hidup setiap 

orang, terlebih khusus para generasi muda, hampir setiap mereka memiliki 
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akun media sosial, dan eksis dalam mengaksesnya di setiap hari. Facebook 

sebagai salah satu media sosial besar dan memiliki banyak pengguna, 

membutanya semakin melengkapi kebutuhan penggunanaya, seperti 

marketplace, siarang langsung dan lainnya. Oleh karena itu peneliti merasa 

yakin bahwa akan banyak persoalan baru yang akan ditimbulkannya.     

 Penulis menyadari bahwa apa yang penulis tulis pada penelitian ini 

hanyalah bentuk normatif dalam memaparkan nilai-nilai akhlak dalam 

penggunaan media sosial facebook, masih banyak aspek yang harus diteleti 

baik dari segi sosial, pendidikan, politik maupun ekonomi. 

Peneliti juga sadar bahwa tesis ini masih memiliki segudang 

kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Maka oleh karena itu, 

peneliti sungguh berharap agar semua pembaca mengemukakan kritik 

membangun serta saran yang dapat membuat tesis ini lebih baik dan 

sempurna. 

Peneliti berharap tesis ini dapat menjadi bahan kajian dikemudian 

hari serta memberikan manfaat untuk peneliti dan para pembaca, tanah air 

bangsa dan agama terkhusus bagi  komunitas Muslim penggiat media 

sosial. 

 

 

 


