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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat 

peneliti simpulkan bahwa makna ṣilaturaḥim dalam Alquran adalah 

menghubungkan kasih sayang kepada kerabat dekat yang bertalian darah dan 

kepada mereka yang tidak memiliki kekerabatan (hubungan darah). Namun, 

ṣilaturaḥim dengan orang yang memiliki kekerabatan dekat seperti kepada kedua 

orang tua dan saudara sedarah seperti adik atau kakak adalah yang lebih utama. 

Konsep ṣilaturaḥim ini memiliki enam tujuan yang harus disadari oleh 

setiap manusia. Tujuan-tujuan itu adalah, meluruskan ‘aqῑdaħ, taat kepada Allāh, 

menentukan ahli waris, perwalian, mempererat tali persaudaraan antar sesama, 

dan ber`akhlāq baik. 

Adapun kedudukan ṣilaturaḥim di sisi Allāh Swt. memiliki kedudukan 

yang tinggi. Bagi mereka yang menghubungkan tali ṣilaturaḥim akan memperoleh 

raḥmaħ-Nya, sedangkan bagi mereka yang memutuskannya akan memperoleh 

kutukan dan tempat yang buruk di akhirat. Oleh karena itu, raḥmaħ Allāh akan 

putus kepada mereka yang memutuskan tali ṣilaturaḥim. Selain itu, balasan bagi 

mereka yang memutuskan tali ṣilaturaḥim juga akan disegerakan di dunia.  

Manfaat bagi orang-orang yang menyambung ṣilaturaḥim akan diberikan 

kemudahan dalam mendapatkan rezeki dan memanjang umur. Rezeki atau 

pertolongan Allāh yang datang kepada mereka yang menyambung ṣilaturaḥim 

tidak hanya di dunia saja. Namun kesudahan yang baik pun (akhirat) akan mereka 

dapatkan jika hal tersebut sudah diniatkan untuk ber’ibādaħ kepada Allāh. 

Selain itu, akan tercipta rasa untuk saling menolong di antara mereka, 

yaitu kepada mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dekat. Karena, kerabat 

dekat lebih berhak mendapatkan pertolongan daripada mereka yang tidak 

memiliki hubungan kekerabatan. Kekerabatan di sini adalah kekerabatan yang 

diikat oleh rahim, seperti hubungan kepada orang tua, anak, paman, bibi, sepupu 

dan lain-lain. Akan tetapi, bukan berarti ketika mereka yang tidak ada hubungan 

kekerabatan sedang membutuhkan pertolongan kita mengabaikannya, justru 
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dengan begitu (menolong) mereka akan tercipta kekerabatan yang bukan berasal 

dari hubungan rahim. Karena, kekerabatan yang dibina bukan hanya semata-mata 

adanya hubungan rahim ibu atau keluarga sedarah. Akan tetapi kekerabatan di sini 

dapat juga lahir atau terbina karena hubungan rahim atau kasih sayang yang 

terjalin antar tetangga yang sama sekali tidak ada hubungan darah atau orang lain. 

Sebab, makna rahim itu sendiri dapat diartikan sebagai rasa kasih sayang, oleh 

karenanya hal tersebut dapat muncul kepada siapa saja.  

Menyambung hubungan kasih sayang (ṣilaturaḥim) tidak sebatas hanya 

kepada manusia saja, tetapi kepada binatang dan lingkungan yang ada di sekitar 

kita juga. Karena Allāh memberikan rezeki yang datang dari mana saja kepada 

manusia. Misalnya, ketika manusia memelihara bintang dengan baik, seperti 

memelihara ayam. Ayam tersebut dapat mendatangkan rezeki berupa terlur 

kepada yang memelihara. Begitupun dengan lingkungan yang senantiasa dijaga 

dan dirawat tentu akan memberikan timbal balik yang baik atau keuntungan pula 

kepada manusia. 

Adapun implikasi dari konsep ṣilaturaḥim dalam Alquran terhadap PAI, 

meliputi implikasi filosofis, teoritis dan praktis. Implikasi teoritis meliputi, tujuan, 

pendidik, peserta didik, prinsip-prinsip, fungsi, kurikulum, dan metode 

pendidikan. Karena ṣilaturaḥim dalam pendidikan bukan sekedar tambahan atau 

pelengkap, tapi bagian penting dalam dunia pendidikan yang memiliki 

keterlibatan terhadap poin-poin pendidikan tersebut. 

 

B. Rekomendasi 

Dari hasil temuan dan analisa penelitian, maka peneliti merekomendasikan 

sebagai berikut: 

1. Rekomendasi bagi Program Studi IPAI 

Pengkajian terhadap berbagai ayat yang berkaitan dengan konsep 

ṣilaturaḥim, merupakan hal yang sangat penting dan sangat besar manfaatnya 

bagi kemajuan pendidikan Agama Islām. Karena memang pada dasarnya 

Alquran merupakan pedoman bagi kehidupan manusia, terutama dalam hal 

pendidikan. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya jika Program Studi IPAI 
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lebih banyak mengembangkan pemahaman kepada setiap mahasiswanya untuk 

terus menerus mengkaji Alquran. 

2. Rekomendasi bagi Bidang Penyelenggara Lembaga Pendidikan 

Dalam hasil penelitian ini ditemukan tujuan pendidikan, pendidik, 

peserta didik, prinsip-prinsip, fungsi, kurikulum, dan metode pendidikan yang 

di dalamnya menyangkut peran-peran pokok dalam proses pendidikan. Oleh 

karena itu, sangat diharapkan dalam pendidikan formal bisa diterapkan dan 

dikembangkan lagi menyangkut hal-hal tersebut, khususnya yang berkaitan 

dengan pengembangan pendidikan yang berbasis nilai-nilai Alquran.  

3. Saran bagi Pendidik 

Dalam penelitian ini, diharapkan para pendidik mampu menerapkan 

berbagai karakter yang telah dikemukakan dalam konsep ṣilaturaḥim. Di 

samping memiliki ilmu, seorang pendidik harus memiliki `akhlāq yang baik, 

mengasihi peserta didiknya sebagaimana anak sendiri, mampu memberikan 

pengaruh positf, dan yang paling utama adalah memiliki hati yang senantiasa 

bertauhid kepada-Nya. Sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik 

dan benar sesuai tuntunan Ilāhi. 

4. Saran bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Pengkajian mengenai konsep ṣilaturaḥim ini memiliki banyak 

kekurangan, munasabah ayat yang digunakan hanyalah sebagain, serta 

sumber yang digunakan mayoritas tidak bersumber dari bahasa aslinya. 

b. Konsep ṣilaturaḥim dalam Alquran tidak hanya yang terkelompok dari 

kata shilah dan rahim saja, masih ada term-term lainnya. Bahkan ada 

pula ayat yang tidak mengandung term ṣilaturaḥim namun terdapat 

makna yang tersirat di dalamnya tentang ṣilaturaḥim. Peneliti 

selanjutnya bisa meneliti hal tersebut kemudian dicari implikasinya 

terhadap pendidikan atau mungkin pada pembelajaran PAI. 

Penelitian ini bersifat literatur, peneliti selanjutnya bisa membuat 

eksperimen atau membuat suatu metode mapun media pembelajaran 

berdasarkan konsep ṣilaturaḥim sesuai Alquran untuk diuji di lapangan. 


