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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan deskripsi dan hasil analisis penelitian melalui data literatur 

berupa Al-Qur’ān terjemahan dan beberapa buku tafsir Al-Qur’ān maka, 

diperoleh beberapa kesimpulan yang mengacu pada perumusan pertanyaan 

penelitian diantaranya sebagai berikut: 

1. Konsep sama’ 

Konsep Al-sam’  merupakan konsep yang menjelaskan tentang wujud 

pemerolehan keterampilan manusia mampu berbahasa. Al-sam’  merupakan 

model belajar manusia menerima dan memahami pengetahuan berdasarkan 

sistem bahasa yang ditunjukan oleh keterampilan berbicara, membaca dan 

menulis. 

2. Konsep Al-baṣar  

Konsep baṣar merupakan konsep yang menunjukan bahwa manusia 

memiliki keterampilan manusia memberdayakan, memprediksi fakta 

pengetahuan menjadi lebih sederhana (jika terlalu besar-luas) dan menjadi 

melebar (jika terlalu sedikit atau terbatas). Keterampilan memberdayakan 

tersebut oleh adanya peran afeksi yang dibangun oleh indera pendengaran atau 

al-sam’ dan al-fu`ād itu sendiri. Manusia yang menggunakan daya baṣar  

layaknya seorang detektif. 

3. Konsep Al-qalb 

Konsep Al-qalb merupakan konsep yang menunjukan bahwa manusia 

memiliki kreativitas dan kepribadian yang berbeda dari yang lain. Al-qalb 

merupakan daya pengubah dari bagaimana manusia bersikap kreatif terhadap 

sesuatu dan berpikir kritis terhadap pemasukan pengetahuan yang diterimanya 

dan yang terlanjur disimpan dalam ingatan. Al-qalb juga merupakan daya 
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pengubah pengetahuan secara spiritual terhadap penerimaan stimuli dalam 

wujud parsial ataupun serentak melalui al-sam’ , al-baṣar, dan al-fu`ād. 

4. Konsep fu’ad 

Kosep Al-fu`ād merupakan konsep yang menunjukan bahwa manusia 

memiliki data memori atau ingatan dan emosi. Manusia belajar menggunakan 

daya sensitifisas organis tubuhnya. Al-fu`ād merupakan sumber dari bagaimana 

penerapan kebijakan suplai materi dan penerapan metode pembelajaran secara 

ideal. Melalui konsep Al-fu`ād, manusia diciptakan untuk berkembang melalui 

proses pembelajaran yang menggunakan distribusi waktu dan bobot materi 

yang tartȋl, yakni teratur, berkesinambungan dan bertahap. 

5. Hubungan antar konsep 

Hubungan yang terjadi antara 4 konsep yakni: Al-sam’ , Al-baṣar, Al-

fu`ād, dan Al-qalb adalah sangat jelas terjadi dalam proses pembelajaran. Al-

sam’  merupakan ranah media belajar manusia dalam hal auditorial seperti 

mendengar, membaca dan menulis. Al-baṣar adalah ranah media belajar 

manusia yang berhubungan dengan kemampuan merotasi, memberdayakan 

ukuran dimensi-dimensi visual dalam pikiran. Sedangkan Al-fu`ād adalah 

bagian sensitifitas fisik yang mengolah stimuli pengetahuan secara emosional 

dan menyimpan pengalaman belajar seseorang melalui sistem ingatan. Adapun 

Al-qalb merupakan daya pengubah pengetahuan secara kritis dan spiritual 

terhadap stimuli yang diterima dalam bentuk parsial ataupun serentak melalui 

Al-sam’ , Al-baṣar, dan Al-fu`ād kedalam pemahaman wahyu atau sebaliknya 

(seperti kafir).  

6. Implikasi. 

Adapun implikasi yang ditemukan adalah melalui representasi konsep Al-

fu`ād dengan kata predikat ثبت   dan kata predikat ربط pada konsep Al-qalb 

bahwa, pada kedua kata predikat tersebut menunjukan prinsip pembelajaran 

Al-Qur’ān adalah kuat-menguatkan-penguatan. Bahkan dalam pembelajaran, 



169 

 

 
Anggi Pratiwi, 2015 

HUBUNGAN KONSEP AL-SAM’ , AL-BAṢAR, AL-FU`ĀD, DAN AL-QALB DALAM AL-QUR’ĀN DAN 
IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN TEORI PEMBELAJARANDALAM PENDIDIKAN ISLAM 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Al-Qur’ān memberikan penjelasan  pentingnya kehadiran daya kesadaran 

dalam diri seseorang saat belajar.  

Daya kesadaranlah yang menentukan wujud  amalan baik seseorang. 

Tujuan pembelajaran berdasarkan Al-Qur’ān bukan sekedar perilaku yang 

berubah tanpa nilai, namun jelas pada bentuk amalan baik. Amalan baik yang 

sepenuhnya dilakukan dengan kesadaran, tidak terbentuk oleh keterpaksaan 

dan tekanan penuh kebohongan. Al-Qur’ān menginformasikan bahwa, tujuan 

manusia dihidupkan dengan segala potesi belajar tidak untuk menganut paham 

kapitalis dan hedonis melainkan bersyukur. Jadi konsep pembelajaran dalam 

Al-Qur’ān adalah, hadirnya kesadaran penuh seseorang mewujudkan amalan 

baik melalui proses belajar yang memperkuat intelegensi dan fisik itu sendiri. 

Prinsip pembelajaran berdasarkan Al-Qur’ān adalah adanya konsep 

tartȋl. Konsep tartȋl ini menjelaskan bahwa, pembelajaran ditujukan untuk 

menguatkan fase tumbuh dan kembang seseorang secara bertahap. Konsep ini 

pun menjelaskan bahwa, tercapainya kekuatan pemikiran berdasarkan wahyu 

adalah dengan terjadinya harmonisasi antara sistem sensitivitas psikofisik 

manusia menerima wahyu. 

Perkembangan yang kuat adalah wujud pemikiran yang dinamis seperti: 

inovatif dan kreatif (melalui kata ربط pada konsep al-qalb) sedangkan 

pertumbuhan yang kuat adalah psikofisik yang sehat (melalui kata  ثبت  pada 

konsep al-fu`ād). Hanya melalui konsep pembelajaran yang tartȋl, baru akan 

tercapailah proses penguatan pada fase tumbuh dan kembang seseorang dengan 

benar dan baik. 

Pada prinsip pembelajaran, Al-Qur’ān membantah beberapa teori 

pembelajaran seperti behavioris. Teori pembelajaran behaviorisme sangat 

kontradiktif dengan keberadaan spesialisasi manusia yang dibawa sejak lahir. 

Manusia bukanlah robot yang siap diisikan dengan apapun tanpa perlawanan 

(lihat konsep al-qalb dan al-fu`ād). Melalui konsep al-qalb membuktikan 

manusia itu bukan robot! Sebab ia akan berkembang dengan  wujud  berpikir 
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secara kritis. Melalui konsep al-fu`ād membuktikan manusia itu bukan robot! 

Sebab fase pertumbuhanya dilingkupi oleh daya sensitivitas dan  emosi.  

Adapun bangunan pengetahuan yang disediakan Al-Qur’ān setidaknya 

melalui 3 konsep kata yaitu: اية ,قصه ,حدث. Sebagaimana menurut Quraish 

Shihab (2012, jilid 6, hal 673-675) saat ia menafsirkan Qs. 16:78 mengatakan 

bahwa, memang manusia memiliki bawaan untuk mengetahui sesuatu hal, 

namun tidak untuk maksud pengetahuan kasbiy. Suatu pengetahuan yang 

diperoleh melalui upaya (belajar). Pengetahuan yang dibawa manusia sejak 

lahir yang dimaksud adalah fitrah mengenal Allah yang Esa. 

Sedangkan dari segi evaluasi pembelajaran, Allah mengatakan upaya 

melihat kegagalan belajar dengan melihat perkataan seseorang bahkan dengan 

gaya bicara. Dapat dipahami cara lain mengukur perkataan dapat dikaji dengan 

sistem bahasa melalui penulisan. Perkataan yang bisa ditulis dan dapat 

dianalisis nalarnya melalui sintaks bahasa berupa: susunan subjek, predikat, 

objek dan keterangan. Bahkan dalam dunia linguistik berkembang kajian 

tentang unsur semantis dan pragmatik dalam berbahasa. 

 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil temuan di atas, dirasa perlu untuk disampaikan 

beberapa rekomendasi kepada beberapa pihak. Rekomendasi ini diharapkan 

untuk kedepanya pengembangan teori belajar berdasarkan kitab tafsir lebih 

digalakkan lagi, terutama melalui tafsir mauḍu’i. Adapun rekomendasi tersebut 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Prodi PAI Pasca Sarjana UPI 

Penemuan-penemuan teori pembelajaran melalui literatur secara 

signifikan memberikan solusi yang banyak dalam menjawab persoalan 

pendidikan yang sedang labil saat ini. Al-Qur’ān ternyata telah lama  

memberikan alasan yang mendasar pentingnya proses pembelajaran ada dalam 

kehidupan manusia. 
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Tafsir mauḍu’i sangat komprehensif membantu para peneliti untuk  

membangun konstruk teori pembelajaran secara utuh. Selain benar-benar 

memancing kreativitas berpikir dalam meneliti, kajian tafsir mauḍu’i 

memberikan banyak konsep yang sangat meluas namun padat dan jelas 

terhadap suatu tema atau kata yang akan dikaji. Oleh karena itu dirasa sangat 

penting bagi pihak prodi PAI pasca sarjana UPI memberikan perhatian yang 

serius bagi para  peneliti yang membangun konsep berdasarkan Al-Qur’ān 

dengan melalui teknik tafsir mauḍu’i.   

2. Bagi Peneliti Lanjutan 

Di tengah-tengah penelitian dalam kajian konsep Al-sam’ , Al-baṣar, Al-

qalb dan Al-fu`ād sangat banyak ditemukanya keterkaitan pendekatan disiplin 

ilmu sains dalam mengonstruk teori tersebut. Al-Qur’ān untuk kesekian kalinya 

membuktikan kemampuanya mengintegerasikan pecahan-pecahan keilmuan 

yang beragam di muka bumi ini dengan hanya melalui satu kata. Sangat 

terbukti bahwa, Al-Qur’ān memiliki sintaks bahasa yang sangat sempurna. 

Tiap susunan kata dalam frase, klausa dan jenis-jenis kalimat memiliki batasan 

dan prinsip yang ketat. Inilah yang memberikan ruang diskusi luas dan kritis 

namun berdampak emosional bagi yang mengkajinya. Beberapa rekomendasi 

hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam oleh peneliti lanjutan 

sebagai berikut: 

a. Kajian kata ra’y sangat memberikan ruang diskusi yang sangat 

luas. Ambil saja kasus tentang fenomena mimpi yang tertera dalam 

Qs.37: 102. Penulis yakin bahwa, mimpi yang kita ketahui sangat 

berkaitan dengan emosi dan hal-hal tentang visual. Sehingga 

berdampak pada analisis bagaimana kata ra’y ini berada dalam 

kondisi mimpi sangat menguatkan fakta adanya kajian tentang 

seluk beluk memori di dalamnya. Belum lagi ada keterkaitanya 

dengan konsep melakukan validasi data ra’y dengan beberapa 

konsep pendekatan seperti: naḍar, burhan, ṣiddiq. Ketiga kata ini 

akan banyak dibantu oleh teori kebenaran dalam kajian filsafat 
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ilmu seperti: kebenaran secara pragmatis, secara koresponden dan 

lain sebagainya. Secara tidak langsung, Al-Qur’ān memberikan 

dampak yang luar bisa ilmiah menunjukan konstruk wahyunya 

untuk diimplementasikan dalam kurikulum mata ajar pembelajaran. 

b. Kajian kata شعر juga ikut membantu tentang teori “kesadaran” 

yang sangat bersinggungan dengan modal pembentukan kognisi 

dan afeksi, apalagi pada tahap psikimotorik. Konsep ini ditemukan 

dalam kata Al-qalb. Antara konsep شعر dengan Al-qalb akan 

banyak diulas pada ilmu yang menganalisis tentang cara kerja otak 

dan jantung.  

c. Konsep kata ayat yang ditemukan khususnya pada kata Al-sam’  

juga tak kalah menariknya untuk dikaji oleh penulis yang tertarik 

dengan fenomena manusia menggenggam kemampuan berbahasa. 

Kajian ini akan menelusuri seluk beluk sisi semantik dan pragmatis 

daripada aspek semiotik pada sistem bahasa yakni tulisan. 

Bagaimana tulisan mampu memberikan konstruk pengetahuan yang 

disimbolkan dalam bentuk apapun (melalui penciuman, perabaan, 

penglihatan dan pendengaran). 

d. Konsep Al-fu`ād yang ditawarkan dalam Al-Qur’ān tidak terduga 

oleh penulis sebelumnya bahwa begitu fenomenal mengangkat 

diskusi ilmiah. Konsep Al-fu`ād yang awalnya untuk menguatkan 

asumsi tentang prinsip pembelajaran, ternyata sangat banyak 

menarik keterlibatan ilmu-ilmu sains lain, sebagian kecil 

diantaranya adalah bidang fisiologis, biopsikologi dan dan 

psikologi. 

 


