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Al-Qur’an adalah firman yang Allah SWT turunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Jika dibaca, diibaratkan sebagai ibadah. Al-Qur’an sebagai 

fokus utama dalam ajaran-ajaran atau aturan-aturan dalam Islam yang merupakan 

sebagai pedoman maupun fondasi hidup umat muslim di dunia. Al-Qur’an bukan 

hanya mengkaji tentang hablum minallah (manusia dengan Tuhan), namun juga 

mengkaji tentang hablum minannas (manusia dengan sesama manusia), dan hablum 

minal alam (hubungan manusia dengan alam semesta). 

Pentingnya Al-Qur’an dalam pendidikan akhlak bisa diamati dari fakta 

tentang hal-hal yang dikemukakan oleh Nata (2005: 84) yaitu: a) Di dalam Al-

Qur’an menyatakan macam-macam perbuatan buruk dan perbuatan baik, b) Tujuan 

dari Al-Qur’an salah satunya adalah membimbing muslim agar menjauhi akhlak 

buruk dan menjalankan akhlak yang baik. Al-Qur’an memberikan langkah-langkah 

melaksanakannya melalui kisah-kisah para nabi dan rasul serta para sahabat yang 

ada di dalam Al-Qur’an, c) Al-Qur’an juga menuturkan dan memberi anjuran 

berbentuk pahala bagi muslim yang berakhlak mulia (mahmudah) dan azab bagi 

muslim yang berakhlak  tercela (madzmumah). 

Fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian yakni tentang nilai-nilai 

pendidikan akhlak dalam perspektif Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 90 dan 

implementasi pendidikan akhlak dalam perspektif Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 90 

pada kehidupan sehari-hari. 

Penelitian ini bertujuan guna mendeskripsikan tentang nilai-nilai 

pendidikan akhlak dalam perspektif Al-Qur’an surat An-Nahl Ayat 90 dan 

implementasi pendidikan akhlak dalam perspektif Al-Qur’an surat An-Nahl Ayat 

90 pada kehidupan sehari-hari. 

Untuk mencapai hal tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan 

pendekatan kualitatif berjenis studi kepustakaan (library research). Prosedur 

pengumpulan data dilakukan memakai metode tafsir tahlili. Metode ini ialah 

metode yang mufassir-nya melakukan tafsir menafsir dan menjelaskan isi pokok 

ayat-ayat Al-Qur’an yang ditinjau dari aspek-aspek yang memperhatikan 

rangkaian-rangkaian ayat-ayat yang ada di dalam mushaf. 

Dari penelitian ini, nilai-nilai pendidikan akhlak dalam perspektif Al-

Qur’an surat An-Nahl ayat 90 yaitu memerintahkan manusia memiliki sikap adil, 

selalu berbuat kebajikan, membatu kerabat, melarang berbuat keji, kemungkaran 



dan permusuhan agar tercipta perdamaian dan kerukunan antar sesama manusia di 

muka bumi ini dan mendapatkan ridho dari Allah SWT untuk mendapatkan 

surganya. 

Implementasi pendidikan akhlak dalam perspektif Al-Qur’an Surat An-

Nahl Ayat 90 pada kehidupan sehari-hari yakni berawal dari sebuah pendidikan. 

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat 

penting bagi manusia, maka hal yang harus ditempuh bahkan merupakan sebuah 

kewajiban adalah menuntut ilmu atau mendapatkan pendidikan. Seseorang yang 

dapat menerapkan akhlak-akhlak yang ada dalam surat An-Nahl ayat 90 merupakan 

mereka yang memperoleh pendidikan mengenai akhlak-akhlak tersebut, sehingga 

mereka mengetahui mana akhlak yang harus diterapkan dan ditinggalkan dalam 

kehidupannya sehingga dapat berinteraksi dengan baik terhadap sesama makhluk 

ciptaan Allah SWT. 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang membina manusia beserta 

segala amalan-amalannya, mulai dari akidah sampai ibadah. Dari amalan-

amalan tersebut digunakan sebagai alat untuk membentuk kepribadian manusia 

yang beriman. Tujuan umat manusia di alam semesta ini yaitu untuk beribadah 

kepada Allah SWT guna membentuk karakter muslim yang beriman agar 

tingkah laku muslim tersebut mencerminkan perilaku yang islami (Ahmadi, 

2004: 29). 

Segala aturan atau ajaran dalam Islam yang berakar dari wahyu Ilahi 

tidak dapat diubah hingga akhir zaman. Dengan anjuran-anjuran yang 

diwahyukan Allah SWT pada nabi yang disampaikan kepada umat muslim, 

telah dijabarkan di dalam Al-Qur’an maupun as-Sunnah bertujuan agar 

masalah-masalah yang dihadapi makhluk-Nya terselesaikan dengan baik. 

Al-Qur’an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Jika dibaca dianggap sebagai ibadah. Al-Qur’an sebagai 

fokus utama dalam ajaran-ajaran atau aturan-aturan dalam Islam yang 

merupakan sebagai pedoman maupun fondasi hidup umat muslim di dunia. Al-

Qur’an bukan hanya mengkaji tentang hablum minallah (manusia dengan 

Tuhan), namun juga menjelaskan tentang hablum minnannas (manusia dengan 



 
 

sesama manusia), dan hablum minal alam (hubungan manusia dengan alam 

semesta). 

Al-Qur’an senantiasa   memberi   petunjuk,   bimbingan,   isyarat, arahan 

dan didikan bagi setiap manusia dalam menjalankan kehidupannya termasuk 

bidang pendidikan dalam mengusahakan terwujudnya kehidupan manusia yang 

sesuai dengan eksistensi dirinya dalam kehidupan. Al- Qur’an memiliki 

gagasan mendasar yang amat luas dalam berbagai bidang kehidupan manusia 

yang harus dijadikan landasan dasar utama dalam pengembangan pendidikan 

Islam (Abdullah, 2001: 68). Dalam mengembangkan akhlak pada seseorang, 

tentunya tidak terlepas dari proses pendidikan. Baik pendidikan dalam keluarga 

maupun sekolah. Akhlak mulia seseorang adalah sifat-sifat manusia yang 

terdidik. 

Pentingnya Al-Qur’an dalam pendidikan akhlak bisa diamati dari fakta 

tentang hal-hal yang dikemukakan oleh Nata (2005: 84) yaitu: a) Di dalam Al-

Qur’an menyatakan macam-macam perbuatan buruk dan perbuatan baik, b) 

Tujuan dari Al-Qur’an salah satunya adalah membimbing muslim agar 

menjauhi akhlak buruk dan menjalankan akhlak yang baik. Al-Qur’an 

memberikan langkah-langkah melaksanakannya melalui kisah-kisah para nabi 

dan rasul serta para sahabat yang ada di dalam Al-Qur’an, c) Al-Qur’an juga 

menuturkan dan memberi anjuran berbentuk pahala bagi muslim yang 

berakhlak mulia (mahmudah) dan azab bagi muslim yang berakhlak  tercela 

(madzmumah). 



 
 

Bentuk dari pendidikan akhlak pada keseharian dapat dipahami sebagai 

akhlak mulia (mahmudah) dan akhlak tercela (madzmumah). Islam 

mengajarkan melalui implementasi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW 

bahwa akhlak mulia adalah penunjang bagi umat manusia untuk membina 

sebuah kerukunan dalam bermasyarakat (Izzah dan Hanip, 2018: 64). 

Tanpa adanya akhlak, seorang muslim tidak menyandang derajat 

sebagai manusia mulia. Sebab dengan adanya akhlak merupakan cara Allah 

SWT membedakan manusia dengan makhluk lainnya agar manusia memiliki 

akal pikiran untuk membedakan mana yang bersifat haq dan mana yang bersifat 

batil. 

Disisi lain, pendidikan akhlak berperan untuk menjadikan generasi 

muslim yang mempunyai ketakwaan kepada Allah SWT, hidup dengan 

menjalankan akidahnya, menyiarkan agama, dan bergaul antar sesama. Dengan 

langkah-langkah yang sesuai anjuran untuk mengimplementasikan ajaran-

ajaran maupun aturan-aturan agama dan meninggalkan larangannya pada segala 

bagian kemasyarakatan, sosial, keluarga dan individu (Hafidz dan Kastolani, 

2009: 106). 

Untuk menjadi muslim yang memiliki akhlak mulia yang mendapat 

pahala dan pengampunan dari Allah SWT, kita tidak diharuskan memiliki sifat 

seperti malaikat. Terlebih pada ayat-ayat Allah SWT yang mengemukakan 

tentang ketakwaan dalam urusan materi dan dunia yaitu salah satunya dengan 

berbuat baik terhadap sesama, saling memaafkan, dan menahan hawa nafsu. 



 
 

Menurut Ahmadi (2004: 5) sekiranya ada hal yang dilakukan karena kekhilafan 

ketika melakukan hal-hal di luar perintah Allah SWT, maka hal tersebut oleh 

Allah SWT masih diberi ampunan kepada kita dengan mengingat-Nya dan 

bertaubat dengan sungguh-sungguh yang didasari dari hati yang tulus. 

Dapat dilihat dari beberapa kalangan, baik itu kalangan bawah, kalangan 

menengah, dan kalangan atas yang akhir-akhir ini acuh tak acuh terhadap 

pendidikan akhlak. Sering dijumpai pula seorang muslim yang taat dalam 

ibadahnya, namun kurang mendalami makna apa yang dilakukan dalam 

kesehariannya sehingga berdampak buruk pada akhlaknya. Pada akhirnya umat 

Islam sering melakukan kekhilafan yang tidak mencerminkan muslim yang 

memiliki akhlak mulia. 

Di era globalisasi ini terutama pada bidang IPTEK, perlu adanya 

pembinaan atau pembimbingan akhlak untuk menjadikan generasi-generasi 

penerus bangsa yang memiliki akhlak mulia melalui teknologi yang ada pada 

era ini. Hal demikian dapat membentuk akhlak yang mulia dengan adanya 

generasi penerus dalam memilih dan memilah pada perbuatan mulia sehingga 

dapat diterapkan dalam hidup dan pada perbuatan buruk yang sepatutnya 

ditinggalkan. 

Manusia telah banyak yang kehilangan pegangan hidup, hawa nafsu dan 

ambisi duniawi telah berpengaruh besar terhadap sikap hidup manusia, arahan 

akhlak Islam sangat perlu disebarluaskan untuk membentuk masyarakat yang 

maju dalam bidang apapun. 



 
 

Pada kenyataannya, usaha-usaha pembinaan akhlak melalui berbagai 

lembaga pendidikan dan melalui berbagai macam metode terus dikembangkan. 

Ini menunjukkan bahwa akhlak memang perlu dibina, dan pembinaan ini 

ternyata membawa hasil berupa terbentuknya pribadi- pribadi Muslim yang 

berakhlak mulia, taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, hormat kepada kedua 

orang tua, sayang kepada sesama makhluk Tuhan dan seterusnya. Keadaan 

sebaliknya menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak dibina akhlaknya atau 

dibiarkan tanpa bimbingan, arahan dan pendidikan ternyata menjadi anak yang 

nakal, mengganggu masyarakat, melakukan berbagai perbuatan tercela dan 

seterusnya (Nata, 2002: 155). 

Seiring dengan perkembangan zaman, terutama kemajuan dalam bidang 

IPTEK, maka pembinaan akhlak sangat perlu dilakukan terutama bagi anak-

anak karena peristiwa baik dan buruk dengan mudah dapat dilihat melalui 

teknologi seperti sekarang ini. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa akhlak 

perlu dibina sejak dini pada anak-anak agar mereka dapat memilah-milah mana 

perbuatan baik yang dapat dijadikan pelajaran dan mana perbuatan buruk yang 

harus ditinggalkan. 

Manusia memiliki potensi untuk menjadi bermoral, yaitu hidup dengan 

tatanan nilai dan norma. Potensi ini dapat dikembangkan melalui bantuan orang 

tua atau orang dewasa dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Dengan kata 

lain, perlu adanya pendidikan moral. Ketika lahir manusia dalam keadaan fitrah, 

suci, bagaikan kertas putih yang belum ternoda oleh tinta. Pada akhirnya dia 

terkontaminasi dan terbentuk oleh lingkungan dan keluarga, terutama orang-



 
 

orang terdekat. Setiap orang sebaiknya berperan serta dalam proses pendidikan 

moral dan memperbaiki moral masyarakat. Karena itu, bahwa pendidikan 

akhlak dapat membentuk watak seseorang. Ia bisa berkembang secara 

sistematis dan harmonis sesuai dengan perkembangan hidupnya (Damanhuri, 

2014: 47). 

Agar manusia memiliki moral yang baik maka pembinaan akhlak 

diajarkan dengan melatih jiwa dengan tingkah laku yang mulia. Akhlak 

berkaitan dengan baik dan buruk. Sesuatu yang baik harus diamalkan dan 

sesuatu yang buruk harus ditinggalkan atau dihindari. Sesuatu yang mempunyai 

nilai kebenaran pasti akan mendatangkan kebaikan pada diri seseorang. Sesuatu 

yang baik juga akan memberikan kesenangan dan kepuasan sesuai dengan apa 

yang diharapkan. Jika seseorang mengharapkan memiliki sifat yang jujur, adil 

amanah atau akhlak mulia lainnya, maka usaha yang harus dilakukan adalah 

melatih jiwa untuk membiasakan perilaku tersebut dalam kehidupan. 

Akhlak dapat dibentuk melalui pembinaan dan pendidikan. Dengan 

pendidikan, seseorang akan mengetahui akhlak-akhlak yang perlu diterapkan 

dalam kehidupannya. Pendidikan memiliki fungsi yang sangat besar dalam 

kehidupan manusia yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada 

mereka terhadap suatu hal. 

Menurut Kadir (2013: 81), pendidikan berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak, kepribadian serta peradaban yang 

bermartabat dalam hidup dan kehidupan atau dengan kata lain pendidikan 



 
 

berfungsi memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar sesuai 

dengan norma yang dijadikan landasannya. 

Pembinaan  akhlak  yang  sesuai  dengan  tuntunan  Al-Qur‟an  dan 

menurut syariat Islam, yang pertama adalah pembinaan pada diri sendiri, kedua 

pembinaan pada lingkungan keluarga dan yang terakhir pembinaan di 

lingkungan masyarakat. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat 

Pembahasannya terdapat dalam ayat Al-Qur’an, di antaranya yaitu 

dalam surat An-Nahl : 90 :  

 

“Sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah SWT melarang perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran.” 

Berdasarkan konteks penelitian di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

lebih dalam tentang nilai-nilai dan implementasi pendidikan akhlak yang ada 

dalam surat An-Nahl ayat 90. Oleh sebab itu, peneliti akan memaparkannya 

dengan judul “Analisis Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an Surat 

An-Nahl Ayat 90 pada Kehidupan Sehari-hari”. 

 

 

 



 
 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah 

“Bagaimana analisis pendidikan akhlak dalam perspektif Al-Qur’an Surat An-

Nahl Ayat 90 pada kehidupan sehari-hari?”. Fokus penelitian tersebut kemudian 

diuraikan menjadi dua sub fokus yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana nilai-nilai pendidikan akhlak dalam perspektif Al-Qur’an 

Surat An-Nahl Ayat 90? 

2. Bagaimana implementasi pendidikan akhlak dalam perspektif Al-

Qur’an Surat An-Nahl Ayat 90 pada kehidupan sehari-hari? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari penjabaran di atas penulis berharap beberapa tujuan di antaranya 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam perspektif 

Al-Qur’an surat An-Nahl Ayat 90. 

2. Untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan akhlak dalam 

perspektif Al-Qur’an surat An-Nahl Ayat 90 pada kehidupan sehari-

hari. 

D. Kegunaan Penelitian 

Demikian penjelasan di atas, diharapkan memiliki manfaat sebagai 

berikut: 

 



 
 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan agar memiliki manfaat teoretis, dapat 

berfungsi sebagai sumbangan gagasan di dunia pendidikan Islam 

yang terdapat dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 90. 

b. Penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangsih positif untuk 

individu agar mempunyai akhlak mulia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pembaca 

Memberikan wawasan tentang pentingnya pendidikan 

akhlak yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan penulis tentang nilai-nilai 

pendidikan akhlak sehingga dapat dijadikan landasan dalam 

menentukan sikap dan perilaku. 

E. Definisi Operasional 

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian, maka uraian definisi 

operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Analisis 

Analisis adalah penjabaran suatu informasi yang utuh ke dalam 

bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan yang terjadi. 



 
 

Sedangkan analisis menurut penulis adalah aktivitas berfikir untuk 

menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil 

sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing 

komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang 

terpadu. 

2. Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak didefinisikan oleh Raharjo (1999: 63) yaitu 

pendidikan dasar dalam membentuk akhlak yang dapat dijadikan perangai 

dan tabiat oleh manusia sejak kecil agar menjadikan manusia memiliki 

kebiasaan yang baik. 

Sedangkan pendidikan akhlak diartikan oleh penulis yaitu 

pendidikan yang membahas tentang dasar-dasar akhlak dan tabiat serta 

dijadikan kebiasaan sejak dini dalam kehidupan. 



 
 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penulis menganalisis bahwa kesimpulan dari pembahasan pendidikan 

akhlak dalam perspektif Al-Qur’an An-Nahl ayat 90 antara lain: 

1. Nilai-nilai pendidikan akhlak yang ada dalam Al Qur‟an surat An-Nahl ayat 

90 

a. Keadilan 

Adil ialah memberi hak kepada yang mempunyai hak, karena tiap-

tiap orang sebagai anggota masyarakat mempunyai hak untuk merasakan 

kebaikan yang didapat oleh masyarakat. Bila orang mengambil haknya 

dengan tidak melebihi dan memberi hak-hak orang dengan tidak 

mengurangi hak orang lain maka itu adalah adil. 

b. Berbuat kebajikan 

 Ihsan berarti berbuat sesuatu secara baik, tidak asal berbuat. Ihsan 

berarti juga mengerjakan sesuatu secara profesional atau berkualitas. Amal 

yang ihsan menyangkut semua amalan, baik amalan hati, lisan maupun fisik. 

Orang yang bertutur kata sopan, baik dan tidak menyakiti orang lain maka 

itu dinamakan ihsan dalam lisan. Sedangkan orang yang melakukan 

perbuatan yang terpuji dan mendatangkan manfaat bagi orang lain maka itu 

dinamakan ihsan dalam bertindak atau perbuatan.



 
 

c. Memberi Bantuan kepada Kaum Kerabat 

Memberi bantuan merupakan kewajiban bagi setiap muslim 

terhadap kerabat mereka yang kekurangan. Bantuan tersebut bisa berupa 

materi dan non materi. Bantuan yang berupa materi merupakan bantuan 

dalam bentuk harta yang berwujud uang, sedangkan yang non materi bisa 

berupa jasa. 

d. Tidak Berbuat Keji dan Mungkar 

Berbuat keji (fakhsya’) yaitu perbuatan-perbuatan yang didasarkan 

pada pemuasan hawa nafsu seperti zina, minum minuman yang 

memabukkan dan mencuri. Sedangkan kata munkar yaitu perbuatan buruk 

yang berlawanan dengan pikiran yang waras seperti membunuh dan 

merampok hak orang lain. Sementara baghy (permusuhan) yaitu perbuatan 

semena-mena terhadap orang lain. 

2. Implementasi Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Surat An-Nahl Ayat 

90 pada Kehidupan Sehari-hari 

Di era modern ini, akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seseorang 

dan diaplikasikan dalam kehidupannya sekarang tidak diperhatikan lagi, 

karena kebanyakan masyarakat memiliki karakter budaya kota yang 

cenderung serba cepat, tergesa-gesa, materialistis dan penuh dengan 

persaingan yang tidak sehat. Dalam surat An-Nahl ayat 90 terdapat beberapa 

akhlak yang perlu bahkan harus diaplikasikan dalam kehidupan serta akhlak 

yang harus ditinggalkan dan dapat dijadikan sebagai pelajaran, yakni: 



 
 

a. Akhlak Terpuji 

 Sikap adil, ihsan, memberi bantuan kepada kerabat dan menepati janji 

merupakan perintah Allah yang harus diterapkan dalam kehidupan. 

Penerapannya dapat dimulai dari diri sendiri baru diterapkan kepada orang lain 

dengan cara membiasakan sikap-sikap tersebut dalam aktivitas sehari-hari, 

selalu berhati-hati dalam mengucapkan janji dan dapat dilakukan dengan 

memberikan contoh sikap tersebut di hadapan orang lain. 

 Ketika seseorang sudah terbiasa dengan sikap terpuji di atas, sudah pasti 

sikap tersebut akan menjadi bagian dari hidupnya atau menjadi kepribadian 

dalam dirinya. 

 Jika seseorang sudah mampu menjadikan sikap-sikap tersebut sebagai 

kepribadian dalam dirinya maka kehidupannya akan terasa tenang, tenteram dan 

bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. 

b. Akhlak Tercela 

Dalam surat An-Nahl ayat 90 terdapat beberapa larangan bagi manusia 

yaitu larangan berbuat keji, mungkar, permusuhan dan larangan membatalkan 

sumpah. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan larangan yang harus 

dihindari oleh manusia karena dapat menimbulkan keburukan bagi dirinya dan 

juga orang lain. Cara menghindari perilaku keji, mungkar dan permusuhan 

dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan menyadari bahwa perilaku 

buruk yang dilakukan akan berdampak pada pelakunya itu sendiri baik di dunia 

maupun di akhirat, menyadari bahwa perbuatan buruk yang dilakukan akan 



 
 

menimbulkan hati tidak tenang, menyadari bahwa setiap perbuatan baik dan 

buruk kita di dunia akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di akhirat, serta 

ketika ingin mengucapkan sesuatu kita harus menyadari apakah perkataan yang 

kita ucapkan baik dan benar atau tidak, apalagi kalau itu menyangkut sumpah 

atas nama Allah SWT. 

B. Saran 

Dalam hasil penelitian dan kesimpulan penulis pada penelitian ini, 

penulis akan memberikan saran di antaranya ialah: 

1. Bagi pendidik diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam mengajarkan 

akhlak pada peserta didik sehingga mampu diterapkan dalam 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

2. Bagi Lembaga Pendidikan diharapkan agar mampu memberikan 

pendidikan yang berkualitas termasuk memberikan pendidikan akhlak 

kepada anak didiknya agar memiliki kepribadian yang baik dan sesuai 

dengan harapan masyarakat karena lembaga sekolah disebut sebagai 

lembaga pencetak generasi bangsa. Kemajuan suatu negara tergantung 

pada akhlak bangsa tersebut. 

3. Penelitian ini sudah dilakukan semaksimal mungkin oleh penulis, 

namun penulis sadar bahwa masih ada kekurangan dalam penelitian ini. 

Salah satunya adalah penulis hanya meneliti terkait pendidikan akhlak 

tentang sikap adil dalam surat An-Nah ayat 90. Sehingga disarankan 

kepada penulis selanjutnya yang akan meneliti masalah ini, alangkah 



 
 

lebih baiknya untuk menganalisis keseluruhan nilai-nilai yang ada pada 

surat An-Nahl ayat 90. Penulis selanjutnya disarankan juga untuk dapat 

menganalisis tentang sikap adil yang ada pada ayat-ayat Al-Qur’an 

lainnya. 
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