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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Bagian awal pembahasan disebutkan mengenai wawacan SAQJ sebagai sastra klasik 

yang disebut wawacan.Wawacan Layang Syekh Abdul Qodir Zaelani adalah sebuah karya 

sastra lama, termasuk klasik, digolongkan ke dalam golongan Cerita kategori sejarah yang 

penuilisannya merupakan riwayat/hikayat. Wawacan Syekh Abdul Qadir Zaelani biasa 

dibawakan dengan ditembangkan/didangding, yang tersusun berdasarkan pupuh-pupuh 

Dangdanggula, Asmarandana, Sinom, Kinanti, Pangkur, Gurisa, Durma, Pucung, Lambang, 

Mijil dan Maskumambang. 

Cerita dari kitab Khulosotil Muffahir yang digubah ke dalam bentuk naskah wawacan, 

hikayat, maupun kitab manaqib tersebut ditulis pada bulan Rayagung, hari Kamis, tanggal 

empat tahun 1939 dan yang mempunyai buku Layang Syekh Abdul Qodir Zaelani ini adalah 

Nal Hadan. Naskah aslinya ditulis dalam bahasa Sunda, dengan pengaruh bahas ‘Arab, 

dikarenakan ceritanya yang mencerminkan budaya agam Islam,   tingkatan-tingkatan ilmu di 

dalam menuju ma’rifat kepada Allah SWT, berdasarkan cerita dari tokoh-tokoh Islam 

dijamannya sejarah ini ditulis. 

Cerita SAQJ ditulis dengan dilatarbelakangi oleh kemuliaan tentang seorang Syekh di 

zaman dahulu, ahli menyembah dan senang berbakti kepada Allah SWT, kepada semua para 

wali saat itu, agar bermanfaat untuk dijadikan pelajaran bagi pembacanya, membuang segala 

perilaku yang tidak baik, dan mencegahj perilaku yang dilarang oleh agama Islam, misalnya 

maksiat. 

Tingkatan ilmu di dalam agama Islam, tersusun mejadi empat tahap, yaitu : Syariat, 

Thareqat, Hakikat dan Ma’rifat. Rangakaian ilmu ini, dilaksanakan oleh Syekh Abdul Qodir 

Zaelani hingga Ma’rifat, seorang pembesar Wali yang dikasihi oleh Yang Maha Suci, oleh 

Yang Sukma Maha Agung, yang mendapat Rahmat dan Salam, yang disayangi oleh Allah 

SWT. 

Nilai konsepsional yang terdapat dalam cerita ini mengacu pada nilai kemuliaan, 

rahasia cahaya-cahaya Ilahi, disertai dengan makna-makna yang tersembunyi di balik 

pengertian harafiah beberapa ayat suci Al-Qur an, meliputi nilai ketekunan dalam berilmu, 

nilai ketaatan kepada guru, nilai percaya dan yakin akan adanya Allah SWT beserta para 

utusannya yaitu nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para Malaikat, para Wali, para 
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Auliya, nilai ghaib melalui perantara ilmu Tasawwuf yang diterjemahkan sebagai ilmu 

mistiknya Islam. 

Pada bab tiga dijelaskan metode yang digunakan yakni menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yang dipilih dengan tujuan untuk menggambarkan hasil penelitian secara mendetail 

dan komprehensif. Sedangkan pada bab empat terdiri dari pembahasan yang di dalamnya 

terdapat hasil analisis dari penulis, yakni terdapat kajian struktur terhadap karya yang diteliti, 

kajian intertekstual, kajian nilai luhur yang ada pada masyarakat multikultur, dan analisis 

kebermanfaatan hasil penelitian bagi pendidikan. Pada bab empat, disajikan kajian struktur. 

Kajian struktur wawacan SAQJ ini terbagi ke dalam bahasan tema, tokoh dan penokohan, 

alur dan pengaluran, latar, penceritaan, gaya bahasa, konteks sosial, amanat, dan bandingan/ 

intertesktual yang terdapat di dalamnya. 

Padda bab lima dijabarkan hasil analisis mengenai kajian bandingan intertekstual 

terhadap wawacan layang SAQJ dan Manaqib SAQJ dalam penelitian ini kemudian 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar atau bahan ajar dalam penyusunan model pengajaran 

pada pembelajaran apresiasi sastra di sekolah. Model pengajaran yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah model pengjaran inovatif. Dasar pemilihan model pengajaran tersebut 

adalah karena model tersebut tepat untuk pembelajaran apresiasi sastra yang menekankan 

pada kegiatan apresiasi dan ekspresi siswa. 

6.2.Saran 

Nilai-nilai yang terkandung dalam Wawacan Layang Syekh Abdul Qodir Zaelani, 

masih banyak yang relevan dengan situasi dan kondisi pembangunan keagamaan masa kini, 

karena tokoh agama Islam yang masyhur ini mampu memberikan sumbangan yang besar 

artinya terhadap pembangunan kehidupan rohaniyah khususnya dan lahiriyah pada umumnya, 

dengan karakteristik di dalam pembinaan moralitas bangsa melalui pendidikan agama Islam. 

Beberapa saran yang kiranya patut mendapat perhatian adalah : selayaknya cerita ini dapat 

dialihbahasakan dengan bahasa yang popular, terutama bagi kepentingan generasi penerus 

yang dapat membangkitkan nilai-nilai pendidikan agama Islam secara lebih mendalam. Hal 

yang terpenting adalah menghindari kepunahan naskah sebagai akibat lamanya usia naskah, 

sehingga patut dilestarikan di samping penelitian serta pengkajian yang lebih spesifik 

terhadap isi cerita. Juga harus ada pengembangan dari sisi yang lain, yakni dengan meneliti 

karya yang sudah ditransliterasi dan diterjemahkan untuk dianalisis ke dalam bentuk pisau 

analisis yang lain yang sifatnya variatif tidak hanya mengenal satu pisau analisis tetpi 

dianalisis dengan berbagai sudut pandang untuk menghasilkan kemajemukan dan 
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keberagama di dalam penelitian sastra yang dibutuhkan di zaman masyarakat multikultur 

seperti sekarang ini. 

 Adapun penelitian ini berdampak terhadap guru-guru sastra terutama guru SD-SMA, 

para pendidik, para peneliti, serta pengarang. Oleh karena itu beberapa hal yang sebaiknya 

dilakukan di antaranya: 

1)Hasil penelitian dapat dijadikan alternatif bahan pengajaran sastra di sekolah; 

2)Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian sejenis dan lintas studi guna mendapatkan 

hasil penelitian yang lebih baik, terutama dari ilmu psikologi perkembangan anak; 

3)Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam wawacan maupun manaqib dapat berdampak 

positif dalam pengembangan karakter peserta didik; 

4) Guru dapat mengembangkan model ini sesuai dengan bidang studinya, bahkan mungkin 

dari model inovatif ini, para guru dapat mengembangkan model lain yang lebih baik. 

5) Guru dapat mengembangkan model dan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam 

penelitian ini sesuai dengan prinsip pembelajaran inovatif itu sendiri, 

6)Para pengarang/sastrawan diharapkan lebih produktif lagi dalam menciptakan karya-karya  

wawacan/teks semacam manaqib bagi anak-anak sebagai wujud tanggung jawab 

perkembangan akhlak generasi penerus bangsa. 

 


