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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil

simpulan sebagaimana berikut ini:

1. Konsep pendidik menurut Ta’lim Muta’allim ( Karya Menutut Syeh Az-

Zarnuji ) harus memenuhi beberapa kriteria minimal, antara lain:

a. Sosok pendidik hendaklah dipilih diantara orang yang paling berilmu. Hal

ini mengandung pengertian bahwa pendidik atau guru harus memiliki

kompetensi profesional, dalam arti menguasai disiplin ilmu yang akan

diajarkan kepada muridnya.

b. Pendidik harus memiliki sifat wara’. Artinya seorang guru harus mampu

menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa guru harus memiliki akhlaq yang baik menurut

pandangan Islam.

c. Seorang hendaknya dipilih dari kalangan orang dewasa. Hal juga bisa

disimpulkan bahwa seorang guru hendaknya memiliki sikap yang dewasa

artinya tidak kekanak-kanakan.

d. Kriteria berikutnya bagi seorang guru adalah, ikhlas dalam menjalankan

tugas, bertaqwa, memiliki jiwa kasih sayang, tidak pendendam dan

bersungguh-sungguh.
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2. Pengembangan pendidikan Islam di MI Miftahul Huda Bulungan dilakukan

melalui peningkatan kualitas berbagai ranah, antara lain:

a. Peningkatan kualitas pendidik atau guru dan tenaga kependidikan yang ada,

b. Peningkatan kualitas sarana prasarana pembelajaran,

c. Peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar yang mencakup materi,

metode dan evaluasi pembelajaran.

3. Konsep pendidik menurut Ta’lim Muta’allim ( Karya Menutut Syeh Az-

Zarnuji ) sangat relevan dengan pengembangan pendidikan Islam di MI

Miftahul Huda Bulungan, dapat diperolah simpulan bahwa konsep pendidik

menurut Az – Zarnuji harus memenuhi kriteria anatar lain :

a. Guru harus memiliki ilmu

b. Guru harus wara’ atau memiliki akhalak yang baik

c. Guru harus seorang yang dewasa

d. Guru harus memiliki jiwa yang ikhlas, taqwa dan kasih sayang.

Sedanglkan pengembangan pendidikan islam yang telah dilakukan di MI

Miftahul Huda Bulungan adalah :

a. Peningkatan kualitas pendidik atau guru tenaga kependidikan yang

ada.

b. Peningkatan kualitas sarana prasarana pembelajaran,

c. Peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar yang mencakup

materi, metode dan evaluasi pembelajaran. Dari hasil penelitian yang
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telah dilakukan terdapat relevansi anatar konsep penddik menurut

Syeh Az – Zarnuji dengan pengembangan pendidikan Islam di MI

Miftahul Huda Bulungan. Relevansi tersebut dapat dirumuskan dalam

dua pokok tujuan sekolah, pertama, menanamkan nilai – nilai

keimanan dan ketaqwaan, kedua memberikan pendidikan dengan

mengutamakan keteladanan akhlaqul karimah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka dapat dikemukakan saran terhadap

penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan Islam di MI Miftahul Huda desa

Bulungan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggara sekolah harus memiliki komitmen dan konsisten dalam

mengawal pencapaian visi dan misi sekolah .

2. Dalam rangka mengawal pencapaian visi dan misi sekolah, pihak

penyelenggara sekolah harus menyusun strategi peningkatan kualitas SDM

pendidik sesuai dengan tuntutan zaman.

3. Tokoh masyarakat maupun tokoh agama hendaknya terus mendorong

masyarakat agar memiliki kesadaran akan pentingnya perbaikan kualitas

pendidikan di MI Miftahul Huda Bulungan khususnya yang berkaitan dengan

peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

C. Penutup
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Demikian kiranya apa yang dapat saya paparkan dalam laporan penelitian

ini. Sebelum mengakhiri tulisan ini, saya sadar bahwa apa yang saya susun ini

masih jauh dari kata sempurna. Hal ini semata-mata disebabakan karena

keterbatasan pengetahuan saya sehingga tidak mampu menyajikan paparan yang

memuaskan segenap pembaca, khususnya para dosen pembimbing dan penguji

dalam penelitian ini.

Sehubungan dengan  hal tersebut, sebagai kata penutup dalam mengakhiri

laporan penelitian ini saya berharap dengan sangat kepada segenap pembaca

laporan penelitian ini, khususnya para Dosen pembimbing dan penguji, untuk

berkenan memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan laporan

penelitian dimaksud. Sehingga pada akhirnya, laporan penelitian ini dapat

tersusun dengan sempurna dan sahih.

Dengan harapan pada akhirnya hasil penelitian ini dapat digunakan

sebagai pegangan dan referensi dalam proses pembelajaran ilmu pendidikan Islam

di UNISNU pada khususnya dan masyarakat secara luas pada umumnya.

Sehingga apa yang saya sajikan ini dapat memberikan manfaat bagi

pengembangan pendidikan Islam di manapun berada.


