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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap ayat-ayat 

nidâ al-Qur’an yang mempunyai redaksi yâ ayyuha alladzîna ‘âmanû dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

Pertama, Nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada ayat-ayat 

nidâ’ al-Qur’an yang mempunyai redaksi yâ ayyuha alladzîna ‘âmanû  yang 

berjumlah sebanyak 89 ayat dapat dirinci kepada:  

1. Nilai-nilai pendidikan karakter terhadap Allah SWT. meliputi nilai-nilai 

tentang : keimanan, ketakwaan, menegakkan agama Allah dan Rasul-Nya, 

mengamalkan Islam secara kaffah dan menjauhi langkah-langkah setan, 

mentaati Allah dan Rasul serta pemimipin, keikhlasandan menjauhi riya, 

konsisten dan sabar, taubat,  meyakini rizki berasal dari Allah SWT., 

menghormati syi’ar-syi’ar Allah SWT., beribadah kepada Allah dan 

berbuat kebajikan, berzikir dan bersyukur, menghormati larangan Allah 

SWT., dan jihad fi Sabilillah.  

2. Nilai-nilai pendidikan karakter terhadap Rasulullah SAW. meliputi nilai-

nilai tentang : etika berbicara dan memanggil kepada Rasulullah SAW., 

larangan menyakiti Rasulullah SAW., dan etika memasuki rumah 

Rasulullah SAW. 

3. Nilai-nilai pendidikan Karakter kepada sesama manusia, meliputi nilai-

nilai : kedermawanan, sikap tabayun (klarifikasi), berlaku adil dan bersaksi 
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benar, bertanggungjawab, berbeda dengan orang kafir, menjauhi 

pertanyaan tentang masalah yang belum jelas, kebersihan, berbuat jujur 

dan amanah serta menepati janji, pemaaf dan berbuat baik kepada sesama, 

sikap dalam bermu’amalah, menghormati orang lain, menghargai wanita, 

membina hubungan baik dalam majlis, etika memasuki rumah orang lain, 

kepemimpinan, dan etika dalam ekonomi. 

4. Nilai-nilai karakter bagi orang-orang beriman yang terkandung dalam 

ayat-ayat nidâ (yâ ayyuha alladzîna ‘âmanû) berbeda dengan nilai-nilai 

karakter orang-orang kafir, musyrik dan munafik. Karena karakter adalah 

sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang 

atau sekelompok orang, yang membedakannya dengan seseorang atau 

sekelompok yang lain. Karakter bisa juga diartikan dengan paduan dari 

pada segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi tanda 

yang khusus untuk membedakan orang yang satu dengan yang lain, 

kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. 

Kedua, Metode yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter 

yang terkandung dalam ayat-ayat nidâ (yâ ayyuha alladzîna ‘âmanû) adalah 

dengan metode Uswah Hasanah (ketauladanan), Kisah (Cerita), Ibrah- Mauizah 

(Nasehat yang baik), Targhib wa Tarhib, Tajribi, Amtsal, dan Hiwar (Dialog). 

Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter tersebut dapat dilaksanakan dalam 

kehidupan sehari-hari melalui institusi ; keluarga, sekolah dan masyarakat. Nilai-

nilai pendidikan karakter itu sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. 

dalam kehidupan pribadinya, keluarga, bermasyarakat berbangsa, dan bernegara. 
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Begitu pula para sahabat-sahabat Rasul dan para tabi’in (Salaf as-Shaleh) mereka 

menjalankan kehidupan dengan berpedoman kepada nilai-nilai karakter yang 

terkandung dalam ayat-ayat tersebut, sehingga perilaku tersebut menjadi sifat, 

watak, dan tabi’at dalam praktek kehidupan mereka sehari-hari. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan temuan penelitian di atas, di sini dapat dikemukakan saran 

penelitian sebagai berikut : 

1. Disarankan kepada pemegang kebijakan pendidikan, hendaknya 

menjadikan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam ayat-

ayat nidâ’ al-Qur’an yang mempunyai redaksi yâ ayyuha alladzîna 

‘âmanû sebagai tujuan asasi pendidikan nasional. 

2. Kepada para pendidik dan peserta didik hendaknya mampu 

mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan yang 

terdapat pada ayat-ayat nida’ al-Qur’an (yang mempunyai redaksi yâ 

ayyuha alladzîna ‘âmanû) dalam kehidupan seharai-hari baik dalam 

berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. 

 


