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BAB IV 
 

PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang penelitian lakukan, maka hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Pertama, konsep keadilan menurut Ibnu Khaldun adalah persamaan dalam 

material, kemanusiaan, dihadapan hukum dan undang-undang, kebenaran dan 

kejujuran lisan atau perkataan, dan tebusan. penguatan akan kejujuran dan kelurusan, 

kesederhanaan, berhemat, dan keberaniaan. keadilan untuk seluruh umat manusia. 

Maksudnya Keadilan dalam konteks komprehensif ini tidak mungkin terealisasi tanpa 

menciptakan masyarakat yang saling peduli melalui persaudaraan (brotherhood), dan 

kesetaraan sosial (social equality), jaminan keamanan hidup, keamanan properti, 

penghagaan terhadap sesama, kejujuran dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban 

sosial, ekonomi dan politik, penghargaan atau hukuman yang sesuai dengan 

perbuatan, dan pencegahan dari kekejaman, dari ketidakadilan pada setiap umat 

manusia dalam segala bentuknya. Kesejahteraan tidak saja pemenuhan kebutuhan 

dasar jasmani, melainkan juga kebutuhan non-material. Salah satu kebutuhan non 

material yang paling penting adalah keadilan 

Kedua, konsep keadilan menurut Ibnu Khaldun dan relevansinya bagi 

kehidupan sosial modern adalah dewasa ini pemikiran Ibnu Khaldun dengan filsafat 

modern masih saling berkaitan dan keadaan itu masih sesuai dengan keadaan 
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sekarang, dimana manusia dipandang sebagai makhluk yang satu sama lain masih 

membutuhkan atau makhluk sosial. Keduanya sama-sama mengedepankan 

rasionalisme, empiris, Kritisisme dan idealisme, tetapi berbedanya kalau filsafat 

modern pemikirannya bersifat positivisme yaitu pemahaman hanya menerima fakta-

fakta yang ditemukan secara posistif ilmiah sedangkan Ibnu Khaldun terkadang tidak 

menggunakan pemikiran ini dan Ibnu Khaldun dilandasi oleh niat untuk menjelaskan 

realitas sosial serta suatu yang sangat urgen dalam kehidupan manusia, sedangkan 

filsafat modern menyatukan dua pandangan yang berbeda antara rasionalisme dan 

empirisme. Pernyataan ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang 

senantiasa membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Ini sama dengan makna Al-

‘Umran (peradaban) 

 

B. Saran 

Saran penulis adalah: 

1) Analisis konsep keadilan menurut Ibnu Khaldun dan relevansi bagi kehidupan 

sosial modern, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang nantinya 

bermanfaat bagi insan akademisi dan masyarakat pada umumnya. Dalam 

penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang perlu dikaji ulang bagi 

peneliti selanjutnya demi mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih aktual 

dan kontemporer dewasa ini. 
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2) Terbentuknya hasil penelitian dapat memberikan motivasi dan pelajaran yang 

mendalam bagi penulis dan pembaca dalam memahami dan menganalisis 

konsep keadilan menurut Ibnu Khaldun, sehingga melahirkan penelitian-

penelitian selanjutnya dalam koteks dan konsep yang berbeda.    

  


