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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis mulai dari bab I sampai bab 

IV,peneliti akan mengambil kesimpulan untuk menjawab pokok permasalah 

yang ada dalam penelitian. Yakni mengenai konsep pendidikan akhlak dalam 

kitab ta’lim muta’allim menurut Imam Az-Zarnuji sebagai berikut: 

5.1.1 Imam Az-Zarnuji menuliskan sekaligus menjelaskan didalam kitab nya 

yakni bahwa setiap murid seharusnya memiliki akhlak yang baik 

dimulai dengan akhlak kepada Allah, yakni menekankan kepada 

seseorang yang sedang menuntut ilmu harus mengawali belajar dengan 

niat. Artinya penuntut ilmu harus memiliki niat yang baik diawal yakni 

dengan dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah dan juga selalu 

menyerahkan semuanya kepada Allah dalam hal apapun dan kondisi 

bagaimanapun, dan juga untuk mengharapkan kehidupan akhirat, 

dengan mengurangi kebodohan yang ada dalam dirinya. 

5.1.2 Akhlak kepada sesama makhluk, dalam hal ini peneliti membaginya 

menjadi tiga, yakni:kepada diri sendiri, yakni dengan cara menyantuni 

dan menghargai diri sendiri, dan selalu bersungguh-sungguh dalam 

menuntut ilmu. Menyantuni diri sendiri lebih diartikan tidak 

memaksakan diri dalam belajar, baik itu perihal jasmani maupun 

rohani; Akhlak kepada guru. Seorang murid mempunyai kewajiban 

untuk selalu menghormati dan berbuat baik kepada guru. Karena derajat 



 

 
 

atau kedudukan seorang guru sungguhlah mulia dan tinggi. Dan tidak 

akan berkah ilmu seseorang yang tidak menghormati atau bahkan 

berani menyakiti hati seorang guru, karena berkat beliaulah yang 

menjadikan seseorang bisa mengetahui pengetahuan; Akhlak kepada 

teman. Selain dengan guru, orang tua maupun orang lain, kita juga 

harus berakhlak baik kepada teman sendiri, yakni dengan 

menyayanginya. Dan ketika mencari teman juga harus pandai, yakni 

dengan memilih teman yang tekun belajar, wira’i, jujur, dan sabar. Dan 

tidak berteman dengan teman yang suka banyak bicara yang tidak 

berfaedah, pemalas, suka memfitnah, dan lain-lain. 

5.1.3 Akhlak kepada ilmu, selain penuntut ilmu mendapatkan ilmu 

pengetahuan, mereka juga harus bisa berakhlak baik kepada ilmu 

tersebut. Berakhlak baik kepada ilmu dilakukan dengan bersifat sabar 

dan tabah ketika dalam proses mencari ilmu. Selain itu juga dengan 

mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan, dan tidak membiarkan ilmu 

tersebut hilang dengan sendirinnya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini penulis memberikan saran 

yang bersifat membangun kepada pihak-pihak yang terkait dengan dunia 

pendidikan. Yakni kepada pendidik yang harus bisa lebih memahami dan 

membaca situasi atau keadaan pendidikan diera modern ini, dengan tetap 

bersikap profesional dan berpegang teguh kepada nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang sudah diajarkan dalam ajaran agama Islam. 


