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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil kajian yang dilakukan penulis mengenai nilai-nilai pendidikan 

dalam Tunjuk Ajar Melayu karya Tennas Effendy dapat diambil beberapa 

kesimpulan, yaitu: nilai-nilai pendidikan dalam Tunjuk Ajar Melayu karya 

Tennas Effendy digambarkan dalam bentuk karya sastra ungkapan/bidal. Tennas 

Effendy mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan dalam Tunjuk Ajar Melayu 

berasaskan nilai ajaran Islam. Dilihat dari ruang lingkupnya, nilai-nilai 

pendidikan tersebut meliputi nilai akidah, nilai ibadah dan nilai akhlak. Nilai 

akhlak dalam Tunjuk Ajar Melayu meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada 

orangtua, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada diri sendiri. 

Nilai pendidikan akidah ditunjukkan dalam bentuk prilaku yang ditampilkan 

sebagai berikut: Allah menjadi tempat mengadu, mengingat Allah (berdzikir 

kepada Allah), melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya (takwa), 

bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, percaya kepada hari akhir. Nilai 

pendidikan ibadah ditunjukkan dalam bentuk prilaku yang ditampilkan adalah 

bersujud menyembah Allah swt (shalat), mensyukuri nikmat, meringankan beban 

orang lain. Sedangkan nilai pendidikan akhlak dijelaskan dalam tiga bagian. 

Pertama, Akhlak kepada Allah ditampilkan dalam bentuk prilaku sebagai 

berikut: bersyukur kepada Allah, menjauhi perbuatan munkar/tidak bermaksiat 
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kepada Allah, tidak takabbur/sombong, tawadhu’ kepada Allah, memperbanyak 

berdzikir kepada Allah, momohon petunjuk kepada Allah, tawakal kepada Allah. 

Kedua, akhlak kepada orangtua ditampilkan dalam bentuk prilaku sebagai 

berikut: berbakti kepada orangtua, taat kepada orang tua, tidak kasar kepada 

orangtua baik perbuatan dan perkataan. Ketiga, akhlak kepada sesama manusia 

(oranglain) ditampilkan dalam bentuk prilaku sebagai berikut: tolong menolong, 

nasehat-menasehati, menutupiaib orang lain, tidak pamrih, silaturrahmi, tidak iri-

mengiri. Keempat, akhlak kepada diri sendiri ditampilkan dalam bentuk prilaku 

sebagai berikut: Iffah (mensucikan diri), bekerja keras, tidak mengulur waktu, 

percaya diri, tanggung jawab, memiliki sifat malu, berkasih sayang, memiliki 

sifat adil.  

Relevansi nilai-nilai ajaran Melayu dalam kehidupan tercantum dalam 

setiap gerak kehidupan orang Melayu. Setiap gerak kehidupan ditujukan kepada 

nilai akidah, ibadah dan akhlak. Orang Melayu dalam menginternalisasi nilai 

akidah didasarkan kepada keyakinan kepada Allah swt. Orang Melayu memiliki 

aturan khusus dalam mengatur setiap perputaran waktu agar beribadah kepada 

Allah swt, baik mahdoh maupun ghoiru mahdzoh. Keyakinan kepada Allah swt 

dan Ibadah dilengkapi dengan berbagai sikap mulia (akhlak al-karimah) yang 

harus dimiliki oleh setiap orang Melayu sebagai identitas ke-melayuan-nya.  
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B. Rekomendasi 

Dari kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang 

diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengembangkan dan 

membentuk akhlak peserta didik sebagai berikut: 

1. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, nilai-nilai 

pendididikan Islam dalam Tunjuk Ajar Melayu dari hasil penelitian ini 

hendaknya menjadi acuan dalam membangun daerah provinsi Riau yang 

mencita-citakan sebagai pusat kebudayaan Melayu Tahun 2020.  

2. Kepada masyarakat/orang Melayu Riau hendaknya mengamalkan dan 

mengaplikasikan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam hidup 

bermasyarakat. Adat-adat yang terlaku selama ini dilakukan berdasarkan 

kesadaran terhadap nilai akidah. Selain itu, orang Melayu agar meningkatkan 

kualitas ibadah, memperbanyak beribadah kepada Allah swt baik wajib 

maupun sunnah, memperbanyak berdzikir kepada Allah dengan berdasarkan 

nilai ibadah, dan juga menghiasi diri dengan berbagai akhlak yang baik 

sebagai identitas jati ke-melayuan-nya. 

3. Para pendidik di sekolah agar mengenalkan, mencontohkan, mengajarkan 

nilai-nilai ajaran Melayu dalam proses pembelajaran, membentuk budaya 

sekolah, membangun karakter peserta didik dengan nilai-nilai ajaran Melayu.  


