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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian tentang konsep pendidikan akhlak dalam perspektif Hamka dan 

kontribusinya terhadap Kurikulum 2013 dapat di tarik kesimpulan, Pertama 

bahwa manusia merupakan sebaik-baik makhluk yang diciptakan dan kedudukan 

akhlak sangat berperan penting didalam kehidupan yang membawa kepada 

kemuliaan dalam pandangan manusia dan dihadapan Allah SWT. 

Kedua Hamka melihat bahwa, untuk pembentukan akhlak yang baik dan 

mulia, manusia memerlukan pemahaman dan pengamalan yang sangat dalam 

terhadap al-Qur’an, as-Sunnah, Tauhid dan menggunakan akal dengan maksimal. 

Al-Qur’an dan Sunnah merupakan pegangan hidup seorang yang beriman, 

Dengan bertauhid menyebabkan manusia terpandang harga diri dan bersedia mati 

untuk memperjuangkannya. Hamka menyatakan bahwa, pandangan hidup muslim 

adalah Tauhid, sehingga semua aktifitas hidup berdasar padanya, termasuk 

didalamnya akhlak. Kemudian Hamka menempatkan akal pada posisi penting 

dalam diri manusia, dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan 

mana yang buruk, dan sebagai pembeda dengan makhluk lainnya sekaligus akal 

mempunyai kecerdasan yang menjadi nilai dan pertimbangan manusia dalam 

menjalani kehidupan. Ketiga dalam metode menanamkan akhlak, Hamka 

mengistilahkan dengan keutamaan dan menanamkan sifat adap (kesopanan). 

Keutamaan yang di maksud oleh Hamka adalah membiasakan berbuat baik atas 

pertimbangan budi agar terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat (iffah) dan 
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berjiwa  pemberani (syaja’ah). Kemudian berusaha untuk  menanamkan sifat adap 

(kesopanan), baik adap kepada Allah, adap kepada Nabi Muhammad dan adap 

kepada manusia atau sesama. 

Keempat Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara 

yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi 

pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 

Dengan demikian terlihat jelas bahwa Konsep pendidikan akhlak perspektif 

Hamka memiliki kontribusi yang sangat urgen terhadap Kurikulum 2013, untuk 

menjadikan pribadi-pribadi yang baik, berakhlak mulia, kreatif yang berlandaskan 

kepada nilai-nilai Agama. 

B. Rekomendasi 

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang 

diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk pembenahan terutama dibidang 

pendidikan akhlak. 

1. Kepada pihak perpustakaan Universitas dan Fakultas agar 

memperbanyak buku-buku para tokoh Islam, baik pada abad modern maupun 

abad kontemporer karena buku-buku tersebut sangat penting untuk sebagai bahan 

bacaan dan referensi.  

2.  Dengan adanya karya ilmiah yang berjudul konsep pendidikan ahklak 

dalam perspektif Hamka dan kontribusinya terhadapkurikulum 2013 ini, semoga 

menjadi bahan renungan  bagi penulis dan pembaca untuk melakukan perbuatan-
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perbuatan yang baik dengan berlandaskan al-Qur’an, as-Sunnah, Tauhid dan akal 

yang telah Allah anugerahkan.  

3. Kepada seluruh “Pendidik” dan seluruh umat Islam untuk dapat 

memahami pentingnya berakhlak didalam kehidupan, karena dengan berakhlak 

dapat menuntun kehidupan yang lebih baik dan mulia di sisi Allah SWT. 

 


