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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab 

sebelumnya yaitu pada Al-Qur’an surat Luqmān ayat 17, maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Materi Pendidikan Anak 

a. S{alat 

S{alat merupakan suatu ibadah yang diwajibkan Allah kepada 

hamba-Nya (orang-orang Islam) yaitu berupa perkataan-perkataan dan 

perbuatan-perbuatan, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan 

salam sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Di dalam 

s}alat terkandung  beberapa hikmah s}alat diantaranya yaitu: dapat 

mencegah orang yang bersangkutan dari perbuatan keji dan munkar, jiwa 

pun menjadi bersih, tidak ada kekhawatiran terhadap diri, tidak akan 

bersedih hati jika ditimpa cobaan, dan merasa dirinya semakin dekat 

dengan Tuhannya. Maka apabila seseorang menunaikan s}alat dengan 

sempurna, niscaya bersih jiwanya dari berserah diri kepada Tuhannya, 

baik dalam keadaan suka maupun duka. 

b. Amar Ma’ruf Nahi Munkar 

Amar ma‘ruf nahi munkar adalah amal ibadah yang baik sekali 

di sisi Allah, yaitu dengan mengajak manusia kepada agama Allah 

dengan berbagai upaya yang menarik, menganjurkan, mengajak dan 

menyuruh para manusia berbuat ma‘ruf (setiap pekerjaan dan dimaklumi 

berasal dari agama Allah dan syara’-Nya) dan melarang orang 

mengerjakan munkar (pekerjaan yang tidak bersumber dari agama Allah 

dan syara’-Nya atau sesuatu yang dinilai buruk oleh orang banyak dan 

bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi) serta menghilangkan kemunkaran, 

dengan jalan-jalan yang dibenarkan syara’. Sementara itu amar ma‘ruf 

nahi munkar memiliki empat rukun dan tiap rukunnya mempunyai 
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syaratnya masing-masing yaitu berilmu, bersikap wara’, berakhlak baik, 

bersikap lemah lembut dan tidak keras.  

c. Sabar 

Sabar bermakna mencegah, mengekang atau menahan (man’u, 

habs), maka sabar bermakna menahan jiwa dari perasaan cemas, 

menahan lisan dari keluh-kesah dan menahan anggota badan dari 

tindakan menampar pipi sendiri, menyobek-nyobek pakaian sendiri dan 

lain-lain. Sabar merupakan konsistensi menghadapi cobaan dengan 

menunjukkan sikap yang baik dengan tanpa pengaduan ketika 

mendapatkan kesulitan-kesulitan yang menimpanya. 

Materi-materi pendidikan bagi anak yang terkandung pada Q.S. 

Luqmān ayat 17 adalah perintah untuk selalu mendirikan s}alat, beramar 

ma‘ruf nahi munkar, dan bersabar dalam menghadapi segala macam 

cobaan. Dan ketiga hal tersebut merupakan hal-hal yang diwajibkan oleh 

Allah. 

 

B. Saran-Saran 

Selama ini masih banyak orang-orang yang membaca Al-Qur’an 

hanya membacanya saja tanpa mengetahui makna yang terkandung di 

dalamnya atau tidak ingin mengetahui tafsir ayat Al-Qur’annya. 

Untuk itu perlu adanya pembiasaan yang harus dilakukan oleh semua 

manusia khususnya umat Islam, untuk terbiasa atau berusaha mengetahui 

makna yang terkandung dalam Al-Qur’an sebab dengan hanya membacanya 

saja tanpa mengetahui makna atau maksud yang terkandung di dalamnya maka 

sia-sialah belaka. 

Sebab Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam yang dijadikan 

pegangan hidup yang di dalamnya banyak sekali ajaran-ajaran seperti perintah 

Allah dan larangan-Nya serta contoh atau kisah orang-orang terdahulu dan 

masih banyak lagi yang lain yang bisa dijadikan pegangan hidup umat Islam. 

Oleh karena itu marilah kita membiasakan membaca Al-Qur’an 

dengan mengetahui tafsir-tafsirannya sehingga kita tahu makna yang 
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terkandung di dalamnya secara jelas dan kita bisa mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari serta mampu meresapinya tiap-tiap bacaan yang 

terkandung. 

Masih banyak lagi materi pendidikan anak yang terkandung dalam Al-

Qur’an, sehingga masih perlu banyak diteliti oleh peneliti selanjutnya yang 

akan menambah pelajaran dan pengetahuan yang banyak. Tidak sebatas itu, 

tapi bisa melakukannya sebagai suatu kebiasaan yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. 

atas berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, skripsi yang sangat sederhana ini 

dapat terselesaikan, walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin 

dengan segala kemampuan dan keyakinan yang ada. Namun penulis sadar 

sepenuhnya bahwa skripsi ini masih menerima penyempurnaan. Untuk itu 

penulis senantiasa berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun 

dari para pembaca yang budiman untuk lebih menambah bekal penulis dalam 

penelitian dan demi kebaikan langkah berikutnya. 

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, 

khususnya bagi penulis dan umumnya bagi mereka yang memerlukan, serta 

bermanfaat bagi perkembangan pendidikan Islam. Semoga Allah SWT selalu 

berkenan memberikan kemudahan dan kebahagiaan kepada kita semua. 

Aamiin. 

 


