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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1. Simpulan 

Setelah mengkaji dan menganalisis nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

Waṣāyā Al-Abā Lil Abnā karya Syekh Muhammad Syākir, serta berdasarkan uraian 

pada bab sebelumnya, penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian di atas dalam 

beberapa poin penting, yaitu sebagai berikut : 

1. Karakteristik kitab dan pengarang kitab Waṣāyā Al-Abā Lil Abnā 

Syekh Muhammad Syākir sebagai penulis kitab Waṣāyā Al-Abā Lil Abnā 

ini merupakan seorang yang ’alīm serta termasuk tokoh pembaharu Islam, 

memiliki pemikiran-pemikiran kokoh tentang agamanya, orang yang sholeh dan 

kokoh dalam segala bidang keilmuan baik secara naqliyah (dalil-dalil Al-Qur‟ān 

dan as-Sunnah) maupun secara aqliyah. Adapun kitab Waṣāyā Al-Abā Lil Abnā 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan kitab-kitab yang lain, yaitu terdapat 

pada permulaan bab/pelajaran diawali dengan kata “yabunayya” yang artinya 

“wahai anakku”, mengandung nilai-nilai pendidikan akhlak yang dapat dijadikan 

sebagai rujukan untuk membimbing manusia agar memiliki akhlak terpuji 

terhadap Allāh dan Rasūl-Nya, orang tua, diri sendiri, dan sesama makhluk di 

alam semesta. 

2. Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab Waṣāyā Al-Abā Lil 

Abnā karya Syekh Muhammad Syākir diantaranya adalah nilai-nilai pendidikan 

akhlak terhadap Allāh subḥānahu wata’ālā yakni takwa, taubat, tawakkal, 

syukur, khauf, dan roja‟. Selain itu, ada pula nilai pendidikan akhlak terhadap 

Rasūlullāh ṣallāllāhu ‘alaihi wasallam yakni dengan mencintai dan mengikuti 

ajarannya. Selanjutnya nilai pendidikan akhlak terhadap diri sendiri seperti jujur, 

amanah, sabar, zuhud, izzatinnafsi, „iffah, dan syahamah (mencegah hawa nafsu). 

Kemudian, ada juga nilai pendidikan akhlak terhadap orang tua, guru, serta 

teman dan masyarakat seperti menyayangi, mendo‟akan, menghormati, 

menjalankan perintahnya, membantunya dan akhlak lainnya yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Nilai-nilai pendidikan dalam kitab Waṣāyā Al-Abā Lil Abnā tersebut memiliki 

implikasi terhadap pembelajaran PAI di sekolah, yaitu : a) implikasi pedagogis 
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teoritis, terbagi menjadi 3 bagian yaitu : (1) implikasi terhadap tujuan PAI yaitu 

hasil akhirnya adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia serta 

memiliki ilmu yang dapat memberi manfaat kepada makhluk-Nya; (2) implikasi 

terhadap materi ajar PAI yaitu materi yang diajarkan sesuai dengan apa yang 

tercantum dalam kitab Waṣāyā Al-Abā Lil Abnā yakni pengembangan akhlak 

mengenai nilai-nilai ketauhidan salah satunya terdapat dalam materi takwa 

kepada Allāh subḥānahu wata’ālā, hak dan kewajiban terhadap Allāh dan Rasūl-

Nya seperti taubat, tawakkal, ikhlas, syukur, khauf, roja‟, zuhud termasuk akhlak 

terhadap orang tua. Hal ini yang kemudian dapat memunculkan kecintaan anak 

terhadap Allāh subḥānahu wata’ālā dan serta mencintai Rasūlullāh ṣallāllāhu 

‘alaihi wasallam. Pengembangan ikatan sosial dan pengembangan pribadi 

terdapat pada bab yang berkaitan dengan akhlak terpuji, jujur, amanah, „iffah, 

tawadhu, izzatinnafsi, muruah, syahamah, menjaga hawa nafsu, berakhlak yang 

baik terhadap teman dan masyarakat, dan lain-lain. (3) implikasi terhadap metode 

pembelajaran PAI yaitu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI 

seperti metode nasihat, metode pembiasaan, dan metode kisah dan keteladanan. 

b) implikasi praktis, terbagi menjadi 2 bagian yaitu : (1) implikasi terhadap guru 

PAI yaitu guru PAI harus dapat mewariskan apa yang diajarkan oleh Rasūlullāh 

dan para Nabi sebelumnya kepada umat manusia. Tidak hanya mewariskan ilmu 

atau pelajaran saja, akan tetapi pendidik juga harus mewariskan akhlak serta 

perilaku yang baik kepada peserta didiknya; (2) implikasi terhadap peserta didik 

yaitu peserta didik harus memiliki akhlak yang baik disamping ilmu yang ia 

miliki karena akhlak merupakan hiasan bagi dirinya.  

5.2. Implikasi 

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, maka dapat diimplikasikan terhadap 

pembelajaran PAI di sekolah. Pembelajaran PAI merupakan sebuah upaya membuat 

peserta didik dapat belajar, terdorong belajar, mau belajar, dan tertarik untuk terus 

menerus mempelajari ajaran Islam secara menyeluruh yang mengakibatkan beberapa 

perubahan yang relatif tetap dalam tingkah laku seseorang baik dalam ranah kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik. Pendidikan Agama Islam juga mengajarkan tentang 

pokok-pokok ajaran Islam kepada peserta didik dalam berbagai aspek kehidupan. 

Pendidikan Agama Islam sebagai pendidikan formal yang bertujuan untuk 

mewujudkan karakter peserta didik yang memahami, meyakini, dan menghayati 
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nilai-nilai Islam, serta memiliki komitmen untuk bersikap dan bertindak konsisten 

dengan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan pribadi, anggota keluarga, anggota 

masyarakat, warga Negara, bahkan warga dunia. Betapapun pentingnya kegunaan 

ilmu yang bermacam-macam jumlahnya tersebut, namun dalam Islam sendiri yang 

paling penting dipelajari terlebih dahulu adalah akhlak terpuji melalui pembelajaran 

PAI di sekolah. Dengan akhlak itulah maka peserta didik akan mampu merefleksikan 

nilai-nilai yang ada pada setiap pembelajaran lainnya. Dengan demikian, peserta 

didik akan berbudi pekerti yang baik (akhlākul karīmah), bertingkah laku sesuai 

ajaran Islam (tabi’at), dan berperangai atau beradat istiadat yang sesuai dengan 

ajaran Islam. 

5.3. Rekomendasi 

A. Bagi Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam (IPAI) 

Hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan inovasi bagi prodi IPAI, 

yakni dapat dijadikan masukan terhadap penguatan nilai-nilai pendidikan akhlak 

khususnya yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Syākir dalam kitab 

Waṣāyā Al-Abā Lil Abnā serta dapat menjadi sumbangsih pemikiran mengenai 

akhlak terhadap peserta didik di sekolah sebagai refleksi untuk menciptakan 

pribadi yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. 

B. Bagi Pendidik 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat khususnya 

bagi para pendidik, karena dalam pembelajaran PAI di sekolah guru tidak hanya 

mentransfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi mentransfer nilai (transfer of 

values). Oleh karena itu, guru dituntut untuk terus memberikan nilai-nilai yang 

berguna bagi peserta didik sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. 

C. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian mengenai kajian terhadap pendidikan Islam, yakni 

“Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Waṣāyā Al-Abā Lil Abnā Karya 

Syekh Muhammad Syākir dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran PAI di 

Sekolah” ini masih terdapat kekurangan baik dalam sumber rujukan, metode, 

serta keterbatasan waktu penelitian. Untuk itu, bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat mengkaji ulang hasil penelitian ini secara komprehensif agar 

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.
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