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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai 

nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam buku sejarah Perempuan Madinah 

karya Munawir Husni, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Pertama, nilai-nilai pendidikan agama Islam yang terdapat dalam buku 

Perempuan Madinah karya Munawir Husni adalah mencakup tiga nilai pokok, 

yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Nilai akidah merupakan segala keyakinan 

yang tercantum dalam enam rukun iman, yaitu 1) Iman kepada Allāh, 2) Iman 

kepada malaikat Allāh, 3) Iman kepada kitab-kitab Allāh, 4) Iman kepada nabi 

dan rasul Allāh, 5) Iman kepada hari kiamat, dan 6) Iman kepada qadha dan 

qadar Allāh. Kemudian, nilai ibadah merupakan segala bentuk aktivitas ibadah 

kepada Allāh, baik ibadah khusus (maḥḍah), maupun ibadah umum (gairu 

maḥḍah), seperti ṣalat, puasa, haji, ẑikir, sedekah dan ibadah lain yang serupa. 

Selanjutnya, nilai akhlak yang terdapat dalam buku Perempuan Madinah 

merupakan akhlak terpuji (maḥmudah), yang berupa segala bentuk perilaku 

manusia dalam berinteraksi kepada sesamanya. 

Kedua, hasil analisis dari nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam 

buku Perempuan Madinah karya Munawir Husni adalah mendeskripsikan 

maksud  dari  setiap  kutipan  yang  mengandung  nilai-nilai  pendidikan  agama



96 

 

 

Islam. Kisah kehidupan Khadijah sebagai pemeran utama menceritakan  

berbagai pengalaman mengenai nilai-nilai pendidikan agama Islam, seperti 

akidah, ibadah, dan akhlak. Khadijah ialah wanita pertama yang meyakini 

kebenaran ajaran Islam, sehingga setiap kisah hidupnya tidak lepas dari 

prinsip-prinsip agama Islam yang dicontohkan langsung oleh Rasulullāh SAW. 

 

B. SARAN 

Setelah melakukan kajian penelitian mengenai “Analisis Nilai-Nilai 

Pendidikan Agama Islam dalam Buku Sejarah Perempuan Madinah Karya 

Munawir Husni”, maka peneliti memberikan saran antara lain kepada: 

1. Penulis. Teruslah berkarya dan menghasilkan buku-buku yang bermanfaat 

dengan berbagai pesan dan motivasi yang mampu menginspirasi para 

pembacanya. Meskipun kisah sebagian tokoh dalam buku Perempuan 

Madinah tidak diceritakan secara utuh, namun pesan yang hendak 

disampaikan tetap terasa dan dapat dipahami. 

2. Pembaca. Peneliti berharap tulisan ini dapat menjadi tambahan ilmu 

pengetahuan dan wawasan yang lebih luas kepada para pembaca, terutama 

mengenai pentingnya menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam 

dan mengambil pelajaran dari setiap kisah yang terdapat dalam sejarah. 

3. Peneliti selanjutnya. Dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga peneliti 

dalam melakukan penelitian ini, maka diharapkan kepada peneliti 

selanjutnya untuk lebih banyak menggunakan referensi demi menemukan 

ide-ide baru yang dapat memperkaya pengetahuan dalam penelitian ini. 


