
63 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berawal dari permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi yang 

berjudul “Studi Qur’an Surah Al-Muddaśśir Ayat 1-7 tentang Tugas Guru dalam 

Perspektif Mufasir”,dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, guru 

diperintahkan untuk bersikap lemah lembut dan memiliki sikap kasih sayang, 

serta menghilangkan rasa takut saat mengajar. Kedua, guru diperintahkan untuk 

mendidik peserta didik agar menjadi insan kamil. Ketiga, guru diperintahkan 

untuk mengagungkan Allah swt dengan berkepribadian rabbani. Keempat, guru 

diperintahkan untuk membersihkan diri, baik secara lahir maupun batin. Kelima, 

guru diperintahkan untuk menjauhkan diri dari dosa. Keenam, guru diperintahkan 

untuk memiliki sifat zuhud dengan tidak meminta imbalan atas tugas 

mengajarnya (tidak mengutamakan materi) dan mengajar untuk mencari ridha 

Allah. Dan ketujuh, guru diperintahkan untuk bersabar dalam mengajar peserta 

didik. 

Tugas utama guru dalam surah al-Muddaṡṡir ayat 1-7 terdapat pada ayat 

kedua, Qum fa anżir yaitu memberi peringatan. Memberi peringatan maksudnya 

adalah mendidik dengan memberikan pengajaran kepada peserta didik agar 

menjadi insan kamil. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan pembahasan pada skrupsi ini, penulis menyampaikan saran-

saran bagi guru, sebagai berikut: 

1. Hendaknya guru mempersiapkan dan menata hati dalam melaksanakan tugas 

kependidikan dengan penuh amanah, keikhlasan, dan kasih sayang. 

2. Sebaiknya guru berusaha meningkatkan kompetensi kependidikan yang 

meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional, dan kompetensi sosial. 

3. Agar peserta didik untuk berakhlak mulia, hendaknya guru tidak bosan untuk 

selalu membimbing, mengingatkan dan memotivasi. 

4. Sebaiknya guru mengintegrasikan kandungan al-Qur’an dengan ilmu 

pengetahuan. 

5. Hendaknya guru menjadi suri teladan yang baik bagi peserta didik, dengan 

memiliki sikap, sifat, dan kepribadian yang baik. 
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6. Agar dapat menarik minat belajar peserta didik terutama dalam keilmuan 

tentang Pendidikan Agama Islam, sebaiknya guru memberikan pengajaran 

dengan metode yang bervariasi. 

C. Penutup 

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah swt, Tuhan yang 

mahamengetahui, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan 

hidayah-Nya. Serta dengan segala harapan dan do’a, akhirnya penulis 

dapatmenyelesaikan tugas pembuatan skripsi. 

Sebagai manusia biasa, tentunya dalam penulisan skripsi ini 

banyakkekurangan dan kekhilafan. Oleh sebab itu, dalam rangka membangun 

gunapenyempurnaan penyusunan skripsi ini, penulis mohon kritik dan saran 

daripembaca. 

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihakyang 

telah membantu dalam penyelesaian skripsi in, semoga mendapat imbalan yang 

baik dari Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat, baikbagi penulis 

khususnya maupun bagi para pembaca pada umumnya. 


