
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan analisis penelitian terdapat tiga belas, akhlak Islami di dalam teks Syair 

Abdul Muluk, yaitu: berani, pemurah, adil, iffah, jujur, amanat, lapang hati, kasih sayang, 

tawaduk, kesetiaan, musyawarah, pergaulan yang baik dam kegembiraan dan humor.  

 Akhlak-akhlak Islami yang menjadi penguatan pendidikan karakter generasi penerus 

bangsa. Akhlak-akhlak tersebut adalah sebagai berikut.  

1) Keberanian yaitu semangat, mandiri, tanggung jawab, tekad kemauan dan percaya diri 

2) Pemurah yaitu tdak sombong, apa adanya, berbaik sangka, tolong menolong dan belas 

kasihan 

3) Amanah yaitu menjaga wasiat, kepercayaan menjadi kunci tanggung jawab, tetap berada 

di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala.  

4) Iffah yaitu menjaga kehormatan diri, tidak gila terhadap rayuan dunia. 

5) Adil yaitu tidak membeda-bedakan, satu-persatuan.  

6) Jujur yaitu berkata apadanya, kebenaran. 

7) Lapang hati yaitu menerima takdir, tidak menuruti hawa nafsu, husnudzan kepada Sang 

Maha Pencipta.  

8) Kasih sayang yaitu memberikan perhatian atas dasar pengertian dan pemahaman untuk 

memberi kemashatan dan membina kekerabatan. 

9) Tawaduk yaitu rendah hati dan tidak sombong 



10)  Kesetiaan yaitu ketulusan, tidak melanggar janji atau berkhianat, suatu perjuangan dan 

anugerah. 

11)  Musyawarah yaitu mendiskusikan secara bersama-sama untuk memperoleh petunjuk 

secara mufakat 

12)  Pergaulan yang baik yaitu hubungan yang berlandaskan kebaikan jauh dari keburukan 

13)  Kegembiraan dan humor yaitu selalu ceria tidak bermuka masam, murah tersenyum dan 

berinterkasi dengan penuh harmoni yang kadang-kadang diselegi humor. 

5.2 IMPLIKASI 

 Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum, penelitian-penelitian lain, guru-guru 

dan juga untuk mahasiswa dan generasi yang akan datang. Bagi masyarakat umum dan guru 

penelitian ini bisa menjadi sumber belajar atau media penelitian formal dan informal untuk 

memperkuat karakter anak-anak muda di lingkungan sosial, serta sumber belajar pendidikan 

karakter di sekolah, dan untuk peneliti lain peneliti ini bisa menjadi bahan rujukan atau contoh u 

ntuk memperbaiki diri dan karakter dan akhlak yang lebih baik lagi kedepannya.  

5.3 SARAN 

   Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat di kemukakan oleh 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Kepada pembaca khususnya mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan masukan dan dapat 

bermanfaat bagi peneliti dan menambah wawasan tentang akhlak-akhlak Islami pada 

syair ini. 

2) Tentunya penelitian ini dapat di jadikan sebagai apresiasi sastra dalam mata pelajaran 

bahasa Indonesia yang terkait dalam akhlak-akhlak Islami. 


