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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melalui pembacaan dan menganalisa bab 

demi bab, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari 

dalam kitab Al-Akhlak lil Banin karya Syaikh Umar Baraja. 

Adapun kesimpulanya sebagai berikut: Mengaplikasikan 

kembali akhlak yang baik dimulai dari lingkungan rumah dan 

membiasakan untuk melakukan perbuatan yang baik seperti 

cara menghormat, berbicara sopan, dan bersikap secara baik 

kepada semua orang.  pendidikan akhlak adalah usaha sadar 

manusia untuk mendewasakan diri melalui proses pengubahan 

dasar-dasar tingkah laku dan keutamaan perangai, tabiat yang 

harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan anak sejak masa kecil 

hingga mukallaf sehingga menjadi manusia yang mulia. 

Dalam kitab Al-Akhlak lil Banin Syaikh Umar Baraja 

mengemukakan bahwa akhlak yang baik itu menjadikan sebab 

kebahagian manusia di dunia dan di akhirat, dan sebaliknya 

akhlak yang buruk itu menjadikan celaka manusia di dunia dan 

di akhirat. Untuk itu akhlak yang baik bagi seorang anak itu 

sangatlah penting guna menggapai kebahagian, menjalin 

hubungan yang baik dengan Allah SWT, kedua orang tua, 

saudara, semua manusia, dan seluruh ciptaan Allah. 

Pendidikan akhlak anak dalam kitab Al-Akhlak lil 

Banin dengan pendidikan Islam pada masa sekarang di 

Indonesia sangat relevan. Mengingat bahwa pentingnya 

pendidikan akhlak bagi anak adalah untuk menjadikan anak 

yang berakhlakul karimah. pendidikan akhlak harus diterapkan 

sejak kecil. agar besarnya nanti, menjadi pribadi yang berbudi 

pekerti. Karena, pendidikan akhlak jika tidak diterapkan sejak 

usia dini, maka besarnya nanti akan kesulitan mendidik. 

Karena, kebanyakan pada masa sekarang ini, anak suka meniru 

budaya barat. Selain itu, juga mempunyai persamaan 

penggunaan dan kebutuhan dengan berbagai pernyataan yang 

rasional, baik secara materi pendidikan, metode pendidikan, 

dan tujuan pendidikan. Ynag paling penting dari semua 

kegiatan pendidikan akhlak terhadap anak adalah dapat 

membentuk generasi muda yang islami, cerdas, dan bertaqwa 

kepada Allah SWT. 
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B. Saran 

 Penelitian ini adalah bagian dari upaya penulis 

dalam memahami makna Analisis Pendidikan Akhlak Bagi 

Anak Dalam Kitab Al-Akhlak Lil Banin Karya Umar Bin 

Ahmad Baraja’ dengan berbagai macam maknanya. Kata wali 

bukanlah satu-satunya kata yang memiliki banyak makna, 

banyak kosa kata dalam Al-Qur’an yang perlu dikaji lebih 

mendalam dan terperinci sehingga tidak sebatas terjemahan. 

  Dengan adanya kajian ini, semoga memperjelas 

Analisis Pendidikan Akhlak Bagi Anak Dalam Kitab Al-

Akhlak Lil Banin Karya Umar Bin Ahmad Baraja’. 

Penelitian ini tentu bukanlah penelitian yang sempurna, sebab 

keutamaan hanyalah milik Allah SWT dari awal hingga akhir. 

Namun, penulis telah berupaya untuk mencapai gambaran 

yang layak. Jika penulis benar, itulah yang penuliskehendaki. 

Jika ternyata tidak demikian, maka penulis meminta maaf dan 

meminta petunjuk dari Allah SWT atas doa dan kesalahan 

penulis.cukup kiranya bagi penulis telah menggerakkan segala 

kemampuan untuk meletakkan satu batu bata bagi mereka yang 

hendak menyempurnakan bangunan ini. 

 

C. Kata Penutup 

  Puji syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan 

Allah dan karunia Allah SWT didasari niat dan kesungguhan, 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan  penyusunan skripsi 

yang berjudul Analisis Pendidikan Akhlak Bagi Anak 

Dalam Kitab Al-Akhlak Lil Banin Karya Umar Bin Ahmad 

Baraja’. Dengan harapan  semoga dapat memberi manfaat 

bagi penulis khususnya Dan bagi pembaca umumnya. 

  Namun, penulis menyadari, bahwa skripsi ini 

masih banyak kelemahan dan kekurangan, di karenakan 

keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, saran yang 

bersifat konstruktif dari semua pihak, penulis sangat 

mengharapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 

  Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan 

semangat dan motivasi kepada kawan-kawan dan para 

pembaca yang sedang menggali ilmu-ilmu Islam. Tiada kata 

yang terindah, hanya kita panjatkna syukur kita dan terima 

kasih kepada para kawan-kawan yang telah membantu dalam 
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pembuatan skripsi ini. Semoga senantiasa mendapat balasan 

dari Allah SWT. Amin. 

 


