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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dari ayat-ayat Al-Qur`an yang membahas tentang 

konsep qaulan, dapat diketahui bahwa interaksi antara orangtua maupun guru 

terhadap seorang anak mendapat perhatian yang sangat besar dalam Agama Islam 

dan selalu mengarahkan supaya setiap interaksi harus selalu memakai etika yang 

sudah Allah ajarkan dalam Al-Qur`an. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya 

ayat-ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan etika dan tata cara berkomunikasi 

yang santun. Al-Qur`an sebagai satu-satunya sumber wahyu yang diberikan Allah 

kepada umatnya melalui perantara Nabi Muhammad SAW, yang salah satu isinya 

mengajarkan kepada umatnya agar mampu berinteraksi dengan baik sesuai dengan 

aqidah dan aturan dalam agama Islam. Sebab hanya manusia satu-satunya 

makhluk Allah yang diberikan karunia untuk berbicara dan berinteraksi. Dalam 

menjalankan kehidupannya, manusia memerlukan interaksi agar kehidupan 

mereka dapat berlangsung dengan baik. Dalam berinteraksi, Allah telah 

memberikan petunjuk kepada seluruh hambanya, supaya dapat melakukan 

interaksi sesuai dengan apa yang diajarkan Al-Qur`an dengan segala prinsip-

prinsip di dalamnya dan dengan etika-etika tertentu yang dapat mengasilkan 

interaksi yang santun, baik, indah, dan jauh dari keburukan.  

Dengan memperhatikan paparan keenam qaulan, yaitu, qaulan sadida, qaulan 

ma’rufa, qaulan layyina, qaulan baligha, qaulan karima dan qaulan maisura. 

Dari gagasan Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir As-Sadi, Tafsir Muyassar, Tafsir An-Nur, 

Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar mempunyai makna : 

Qaulan Sadida perkataan yang benar, lemah lembut dan tepat sasaran, Qaulan 

Baligha perkataan yang membekas dan menyentuh hati, Qaulan Ma’rufa 

perkataan yang baik dan sopan, Qaulan Layyina perkataan yang baik, lemah 

lembut dan menyentuh hati, Qaulan Maysura perkataan yang mudah difahami, 

penuh optimis dan tidak mengingkari janji, Qaulan Karima perkataan yang mulia 

dan penuh sopan santun. 
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Implikasi terhadap tujuan pembelajaran dari konsep qaulan dalam Al-Qur`an, 

bahwa tujuan pembelajaran harus sesuai dengan arahan Al-Qur`an dan Al-Hadis. 

Dengan dilandasi perkataan yang santun dari orangtua maupun guru terhadap 

anaknya akan menciptakan anak yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. 

Implikasi terhadap kurikulum dan materi pembelajaran dari konsep qaulan dalam 

Al-Qur`an, bahwa kurikulum dalam dunia pendidikan harus selalu mendasari 

pendidikannya dengan perkataan yang baik. Semua materi yang diajarkan, baik itu 

materi agama maupun materi umum, ketika menyampaikan pelajaran seorang 

guru harus dilandasi dengan perkataan maupun ucapan yang sesuai dengan 

perintah Allah SWT. Implikasi terhadap pelaksanaan pembelajaran dari konsep 

qaulan dalam Al-Qur`an, bahwa orangtua maupun guru harus selalu menerapkan 

perkataan yang baik ketika mendidik seorang anak. Karena dengan perkataan 

yang baik, anak akan mudah menerima apapun yang dikatakan oleh orangtua 

maupun gurunya. Sehingga dengan adanya landasan perkataan yang baik dalam 

mendidik akan menciptakan keharmonisan yang indah antara pendidik dan anak 

didik. 

5.2 Rekomendasi 

5.2.1 Untuk Pembuat Kebijakan (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat) 

a. Hasil penelitian tentang mendidik anak melalui konsep Qaulan dalam Al-

Qur`an ini, dianjurkan untuk diterapkan di sekolah, sehingga para pendidik 

bisa mendidik sesuai dengan yang diajarkan Al-Qur`an. 

b. Mendidik anak melalui konsep Qaulan dalam Al-Qur`an ini, dianjurkan untuk 

dipelajari dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik, sehingga 

pelakasanaan kegiatan belajar mengajar bisa lebih baik. 

  

5.2.2 Untuk Peneliti Selanjutnya 

a. Dianjurkan untuk meneliti konsep lain dalam Al-Qur`an, sehingga para 

pendidik akan mendapatkan banyak cara dalam hal mendidik anak. 

b. Dianjurkan untuk meneliti dengan kualitas lebih baik, dikarenakan penulis 

menyadari dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan baik 

itu dalam hal tata bahasa maupun sumber yang digunakan. 

 


