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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat kesimpulan sebagai

berikut;

Pertama, sebagaimana dijelaskan bahwa adab secara etimologi, istilah

adab berasal dari bahasa Arab yaitu addaba-yu’addibu-ta’dib yang telah

diterjemahkan oleh al-Attas sebagai ‘mendidik’ atau ‘pendidikan’. Akar kata

ini berdasarkan dalam sebuah hadis Rasulullah saw yang secara jelas

mengunakan istilah adab untuk menerangkan tentang didikan Allah SWT yang

merupakan sebaik-baik didikan yang telah diterima oleh Rasulullah saw. Hadis

tersebut adalah: “Addabani Rabbi pa Ahsana Ta’dibi” : Aku telah dididik oleh

Tuhanku maka pendidikanku itu adalah yang terbaik. 1 Adapun secara

terminologi, adab didefinisikan oleh al-Attas sebagai “Pengenalan dan

pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanam ke dalam diri manusia

tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu. Sehingga hal ini

membimbing kearah pengenalan dan pengakuan terhadap Allah SWT, sebagai

Tuhan yang benar untuk disembah.

Kedua, menurut al-Attas, adab memilki relevansi dengan pendidikan. Ia

menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk melahirkan manusia yang

sempurna yakni manusi yang beradab (insan kamil). Selanjutnya, manusia
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yang beradab ini senantiasa dapat mengenal dan memahami komponen-

komponen pendidikan Islam benar dan baik. komponen-komponen pendidikan

tersebut adalah Landasan pendidikan Islam, Tujuan pendidikan Islam;

Kurikulum pendidikan Islam; Peran guru dan murid; dan metode pendidikaa.

Dalam kesadaran tersebut, tentu sejarah kebangkitan pendidikan Islam yang

gemilang akan dimulai. Di layar dunia akan lahir para ulama dan ilmuan yang

ber adab, yang memilki kecerdasan intelektual dan spiritual yang benar

sehingga mereka mampu memimpin dan memainkan perannya menuntut-bela

keadilan dan kebenaran di dunia ini.

C. Saran

Hasil pengkajian yang terkesan sangat sederhana ini, diharapkan dapat

dikembangkan lagi kearah yang lebih baik, dengan membuka kembali

lembaran-lembaran dari karya-karya al-Attas. Supaya pemikiran al-Attas

sebagai cendikiawan yang sangat kritis dalam menyoroti masalah pendidikan,

terutama relevansi adab dengan pendidikan Islam nyata terlihat secara utuh.

Mengingat tulisan yang sederhana ini tentu tidak luput dari kesalahan

dan kekhilafan. Karena itu, segala bentuk kritik yang membangun untuk

menjadikan tulisan ini lebih baik selalu penulis nantikan. Semoga tulisan ini

bermanfaat bagi semua orang yang membacanya dan semoga Allah

mengampuni segala dosa dan khilaf penulis.
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