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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil telaah tuntunan akhlak terpuji menurut kitab Al-Akhlāq Li 

Al-Banīn dan implikasinya dalam berkomunikasi melalui media sosial, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan delapan tuntunan akhlak terpuji dalam 

kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn. Diantaranya yaitu membiasakan prilaku akhlak 

terpuji sedari anak-anak, memuliakan orang tua, guru, dan hormat dengan yang 

lebih tua serta sayang pada yang lebih muda, menjauhi ciri-ciri akhlak yang buruk, 

meningkatkan rasa iman kepada Allah swt., meningkatkan rasa cinta pada nabi 

Muhammad dan menjadikannya teladan hidup, mencintai dan menghormati orang 

tua terutama ibu, sopan santun kepada sesama, perbesar tenggang rasa dan saling 

memaafkan. 

2. Implikasi yang ditemukan mengenai tuntunan-tuntunan akhlak terpuji dalam kitab 

Al-Akhlāq Li Al-Banīn karya Syekh Umar bin Ahmad Baraja ketika berkomunikasi 

melalui media sosial yaitu, hendaknya pengguna media sosial menggunakan kata-

kata yang baik dan sopan dalam berkomunikasi di platform media sosial, 

hendaknya pengguna media sosial dapat selalu menjaga perasaan orang lain 

sebagai upaya mencegah pertengkaran dikalangan pengguna, hendaknya 

pengguna internet menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi dan media 

penyebar kebaikan bagi sesama.    

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

tuntunan akhlak terpuji menurut kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn karya Syekh Umar 

bin Ahmad Baraja dan implikasinya dalam berkomunikasi melalui media sosial 

penting untuk diaplikasikan dalam kegiatan bersosial media sehari-hari untuk 

meningkatkan kualitas akhlak dari para penggunanya dan menciptakan lingkungan 
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interaksi sosial yang damai dan membawa kebaikan. Berdasarkan hasil temuan 

peneliti mengenai tuntunan akhlak terpuji menurut kitab Al-Akhlāq Li Al-Banīn 

dan implikasinya dalam berkomunikasi melalui media sosial, secara khusus 

peneliti memberikan rekomendasi sebagai berkut: 

1. Bagi Lembaga Pendidikan 

Hasil penemuan ini diharapkan dapat memberikan inovasi di bidang pendidikan 

akhlak, dalam hal eksplorasi tuntunan dan bimbingan akhlak terpuji dalam kitab-

kitab karya ulama terdahulu. Dan juga diharapkan dapat menjadi rujukan 

pendidikan akhlak dalam rangka memperbaiki moral dan sikap pengguna media 

sosial khususnya bagi pelajar. 

2. Bagi Pendidik 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan para pendidik dan calon pendidik dapat 

menerapkan dan mengajarkan tuntunan-tuntunan akhlak terpuji dalam kitab Al-

Akhlāq Li Al-Banīn kepada para pelajarnya sekaligus memberikan referensi 

berakhlak terpuji tidak hanya di dunia nyata akan tetapi juga di dunia maya 

khususnya pada platform sosial media. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Pengkajian terhadap tuntunan-tuntunan akhlak terpuji dalam kitab Al-Akhlāq Li 

Al-Banīn ini masih banyak sekali kekurangannya. Maka dari itu, bagi peneliti 

selanjutnya, peneliti merekomendasikan untuk mengkaji dan memperdalam 

penelitian ini  dengan menggunakan metode dan sumber kajian yang lebih 

bervariasi lagi sehingga kekurangan yang ada dapat diperbaiki dan dilengkapi
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