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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Allah melalui Alquran memerintahkan hamba-Nya untuk berhubungan 

baik dengan semua manusia sehingga hidup harmonis dalam kebersamaan. Umat 

Islam hanya bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat apabila mempraktekkan 

ajaran yang terdapat dalam Alquran. Penelitian ini menggunakan 15 ayat yang 

berkaitan dengan etika pergaulan baik sesama muslim maupun muslim dengan 

non muslim. 

Etika pergaulan sesama muslim membahas mengenai etika seorang muslim 

terhadap muslim yang lain. Berdasarkan hasil temuan, terdapat 6 hal yang harus 

dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim yang lain di antaranya adalah; 

1) mengadakan perdamaian, 2) menciptakan persaudaraan, 3) tidak menghina 

sesama muslim, 4) menjauhi prasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, 

dan menggunjing, 5) saling mengenal satu sama lain, dan terakhir 6) berkasih 

sayang terhadap sesama muslim. 

Adapun etika pergaulan muslim dengan non muslim berhubungan dengan 

etika seorang muslim terhadap non muslim dalam menjalani kehidupan sosial. 

Etika pergaulan muslim dengan non muslim meliputi; 1) saling berkerja sama, 2) 

bersikap tegas terhadap orang kafir, 3) berdamai dengan non muslim, 4) berbuat 

baik dan adil terhadap non muslim, 5) tidak menjadikan teman orang yang 

memerangi karena agama, dan terakhir 6) tidak berbuat aniaya kepada non 

muslim. 

Etika pergaulan dalam Alquran ini memiliki implikasi filosofis, paedagogis 

teoritis, dan praktis. Implikasi filosofis berkaitan dengan tujuan pendidikan 

secara umum. Adapun implikasi paedagogis teoritis berhubungan dengan 
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komponen-komponen pendidikan meliputi tujuan PAI, kurikulum PAI, pendidik 

dan peserta didik. Terakhir, implikasi praktis berhubungan dengan tindakan 

langsung di lapangan. 

B. Rekomendasi 

1. Prodi IPAI 

a. Prodi IPAI hendaknya memberikan pemahaman pada mahasiswa mengenai 

etika pergaulan seorang muslim terhadap sesama muslim dan juga dengan 

non muslim menurut Alquran. 

b. Prodi IPAI sebaiknya lebih memberikan pengajaran atau pelatihan pada 

mahasiswanya mengenai metode pembelajaran yang bisa mengarahkan 

kemampuan siswa untuk bersikap sesuai dengan etika pergaulan dalam 

Alquran. 

c. Dosen-dosen prodi IPAI hendaknya meningkatkan dalam menyampaikan 

mengenai ayat-ayat tentang etika pergaulan dalam Alquran. Dengan 

demikian mahasiswa akan dapat menerapkan etika bergaul sesuai dengan 

Alquran. 

2. Guru PAI 

a. Guru PAI harus selalu bersikap sesuai dengan etika pergaulan menurut 

Alquran agar dapat menjadi teladan bagi siswa-siswanya. 

b. Guru PAI harus memiliki pengetahuan tentang etika pergaulan menurut 

Alquran agar terhindar dari pandangan yang menyimpang dari Alquran itu 

sendiri. 

c. Hendaknya ketika pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang 

bisa mengarahkan sikap siswa agar sesuai dengan etika pergaulan menurut 

Alquran. 

3. Peneliti Berikutnya 
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a. Etika pergaulan dalam Alquran yang peneliti kaji masih terlalu luas, 

hendaknya peneliti selanjutnya lebih memfokuskan diri terhadap salah satu 

materi kajian. 

b. Penelitian ini bersifat literatur, peneliti selanjutnya bisa membuat 

eksperimen atau membuat suatu metode/media pembelajaran berdasarkan 

etika pergaulan sesuai Alquran untuk diuji di lapangan.  

c. Selain itu bisa pula melakukan penelitian tentang kajian terhadap etika 

pergaulan dalam Alquran menurut seorang tokoh pemikir Islam.  

 

 

 


