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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada bab sebelumnya, dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Tafsir Surat Qaf Ayat 19-23 Menurut Para Mufassirin.

Pada ayat 19  Al-Maraghi dan Sayyid Quthb menjelaskan bahwa

setiap manusia berusaha menghindari dari kematian, dan tidak seorangpun

mampu menolak dan menghindarinya. Hal ini sesuai dengan pendapat

Ibnu Katsir mengatakan bahwa sakarat al-maut pasti akan datang tanpa

ada keraguan dan kebimbangan sedikitpun. M. Quraish Shihab

menambahkan bahwa semua orang akan mengalami apa yang dinamakan

sakarat al-maut. Ayat selanjutnya menjelaskan saat sangkakala di tiupkan

pada tiupan pertama saat itulah terlaksananya ancaman dari Allah.

Kemudian dilanjutkan bahwa manusia akan digiring ke padang Mahsyar

yang dikawal oleh malaikat penggiring dan malaikat penyaksi untuk

mempertanggung jawabkan semua perbuatan yang telah dilakukan selama

hidup di dunia. Setiap manusia memiliki pandangan yang sangat tajam

tanpa ada penghalang yang dapat menghalangi pandangannya. Mereka

mengetahui hakikat yang belum mereka ketahui selama hidup di dunia.

Malaikat penyaksi memberikan catatan amal setiap manusia tanpa
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menambah maupun mengurangi sedikitpun, semua tertata dengan rapi

sesuai dengan amal perbuatan manusia.

2. Nilai-Nilai Edukasi yang Terdapat dalam Surat Qaf Ayat 19-23.

a) Nilai I’tiqodiyyah yaitu suatu pendidikan yang berkaitan dengan

keimanan. Percaya akan adanya hari akhir merupakan salah satu rukun

iman yang wajib kita imani. Sebagai pendidik menanamkan keimanan

pada peserta didik dimulai sejak usia dini disertai dengan pemberian

materi pelajaran tentang kehidupan akhirat.

b) Nilai Khuluqiah dimana peserta didik untuk berakhlak mulia dengan

tujuan selamat dunia dan akhirat.

c) Nilai Amaliyah dan tanggung jawab peserta didik diajarkan untuk

beribadah dan tanggung jawab kepada Allah dengan benar sesuai

dengan ajaran agama Islam sebagai bekal di dunia maupun akhirat.

B. Saran

Pendidikan pada hakikatnya tidak hanya menanamkan aspek kognitif dan

psikomotoriknya saja, melainkan aspek afektif juga harus ditanamkan. Sebagai

umat muslim perlu adanya usaha untuk memotivasi untuk menanamkan nilai-nilai

Islami untuk menjadi muslim yang berakhlakul karimah dengan berpedoman pada

sumber utama Islam yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. Tercapainya pribadi yang luhur

tersebut sangatlah tergantung pada semangat dan tekad para pendidik. Hal ini

harus didasari dengan kemampuan-kemampuan profesional, sehingga secara

terpadu dapat mewujudkan tujuan pendidikan.
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Untuk merealisasikan tujuan pendidikan, maka nilai-nilai luhur pendidikan

khususnya nilai-nilai Islami harus diterapkan pada diri anak dengan menggunakan

pendekatan dan metode yang tepat. Dalam hal ini, orang tua sebagai pendidik di

rumah dan guru sebagai pendidik di sekolah mempunyai peranan penting dalam

membentuk pribadi yang berkarakter sesuai dengan tuntutan syari’at Islam. Oleh

karena itu, perhatian dari pendidik sangatlah diperlukan dalam mempelajari dan

memahami kandungan isi Al-Qur’an. Sehingga pesan-pesan dan nilai-nilai yang

terdapat dalam Al-Qur’an dapat terealisasikan dengan baik dalam kehidupan

sehari-hari.

C. Kata Penutup

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala

rahmat, hidayah, taufiq, beserta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

tugas akhir ini yaitu penulisan karya ilmiyah skripsi sebagai syarat meraih gelar

sarjana strata 1 dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah

dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.

Dalam karya tulis ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi baik dari

isi atau pembahasannya sangat sederhana, banyak kekurangan dan kesalahan

dalam penulisan serta jauh dari kata kesempurnaan. Dalam hal ini penulis sudah

berusaha semaksimal mungkin dalam mencurahkan segala yang diketahui, oleh

karenanya penulis mengharap saran dan kritik untuk membangun kesempurnaan

skripsi ini.
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Demikian penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan

dalam pembuatan skripsi ini. Semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat

bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.


