
99 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap objek penelitian yaitu 

nilai-nilai akhlak dalam kisah Khadi<jah RA. dan relevansinya dengan undang-

undang no. 20 tahun 2003 tentang  pendidikan karakter yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya dan sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah pada 

penelitian ini, maka  dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut: 

1. Nilai-Nilai Akhlak Dalam Kisah Khadi<jah Ra.  

a. Akhlak terhadap Allah Swt.  

1) Al-H}ubb: Khadi>jah mewujudkan kecintaannya kepada Allah 

dengan menjadi orang yang pertama beriman kepadaNYA.  

2) Qana>’ah: Khadi>jah harus menjalani pahitnya kehidupan di masa 

mudanya namun ia merasa mampu dengan itu semua serta tidak 

putus asa untuk tetap mengasuh anak-anaknya. 

3)  Tawakkal: Khadi>jah harus mengemban dakwah kebenaran yang 

tak semudah membalikkan telapak tangan namun ia tetap tegar 

menghadapi segala rintangan. 

4) Ikhlas: keikhlasan Khadi>jah di saat ia harus mendampingi 

suaminya di tengah intimidasi kaum Quraysh ia menjadi penyejuk 

dan pembelanya. 
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5) Al- Raja>’: ketika Khadi>jah mengharap ridha Allah. 

6) Taubat: ketika Khadi>jah merasa usianya sudah tidak muda lagi 

maka ia meminta ampunan kepada Allah 

7) Taqwa: Khadi>jah meyakini bahwa suaminya adalah utusan Allah ia 

adalah orang pertama yang mempercayai suaminya sebagai utusan.  

8) Z}ikr Allah: dalam keadaan susah maupun senang tiada yang 

Khadi>jah lakukan selain untuk mengingat Allah. 

9) Al-Shukr: wujud Syukur Khadi>jah atas perlindungan yang Allah 

berikan kepadanya ia wujudkan dengan mencurahkan segenap 

tenaga, fikiran dan hartanya untuk kelangsungan dakwah Islam. 

b. Akhlak sesama manusia  

1) Akhlak terhadap keluarga 

Khadi>jah menunjukkan rasa perhatian dan kebijaksanaannya 

terhadapa suaminya. Khadi>jah memberikan pengajaran dan teladan 

yang baik kepada anaknya.  

2) Akhlak tetangga dan masyarakat  

Khadi>jah menjadi orang yang dermawan, adil dan menyebarkan 

kebaikan terhadap masyarakat untuk kebaikan dunia dan akhirat. 

3) Akhlak menjaga kerhomatan diri 

Khadi>jah menjadi orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan 

selalu menjaga kehormatan dirinya. 
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2. Relevansi Nilai-Nilai Akhlak dalam Kisah Khadi>jah RA. dengan undang-

undang no. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Karakter 

c. Akhlak terhadap Allah Swt. seperti al-h}ubb, qana>’ah, tawakkal, ikhlas, 

taqwa, z}ikr allah, al-shukr  relevan dengan nilai religius. 

d. Akhlak terhadap sesama manusia meliputi: 

1) Akhlak terhadap keluarga relevan dengan peduli sosial, cinta damai, 

tanggung jawab 

2) Akhlak terhadap tetangga dan masyarakat relevan dengan religius, 

peduli sosial, bersahabat/komunikatif, demokratis. 

3) Akhlak menjaga kehormatan diri relevan dengan religius. 

B. SARAN 

2. Masyarakat luas mampu mengaplikasikan nilai-nilai akhlak yang terdapat 

dalam nilai-nilai akhlak dalam kisah Khadi<jah RA. dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3. Pendidikan agama Islam tidak terbatas oleh dinding sekolah saja, tetapi 

pendidikan Islam juga selalu terkait dengan kehidupan sehari-hari. Untuk 

itu pengaplikasian nilai akhlak tidak ditujukan untuk pelajar saja namun 

juga masyarakat luas.  


