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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI  

5.1 Simpulan  

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan 

berdasarkan Al-Qur’an surat Al-Ashr dan implikasi terhadap pembelajaran PAI, 

dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:  

Dalam Al-Qur’an surat Al-Ashr ini menjelaskan bahwa Allah 

memperingatkan tentang pentingnya waktu atau masa dan bagaimana cara 

memanajemen waktu untuk diisi dengan hal yang bermanfaat. Banyak manusia 

yang menyalahkan waktu dengan menyebut waktu sial. Tidak ada didunia ini 

waktu sial dan waktu manjur karena waktu ini bersifat netral dan bagaimana 

manusia tersebut memanajemen waktunya dengan baik. Dalam surat Al-Ashr juga 

menjelaskan bahwa semua umat manusia merugi, dengan menghindari kerugian 

tersebut surat Al-Ashr ini pun memberi jawaban untuk menghindari dari 

kerugiaan yaitu: beriman, beramal sholeh, saling berwasiat dalam kebenaran dan 

saling berwasiat dalam kesabaran dan ketabahan. 

Adapun Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surat Al-Ashr ini 

berdasarakan penafsiran yang dijelaskan oleh beberapa mufasir, terdapat tiga 

nilai-nilai pendidikan yaitu: pertama, nilai aqidah seperti keimanan; kedua, nilai 

akhlak seperti akhlak karimah, akhlak mazmumah, sosial, menasehati dalam 

kebenaran, melatih kesabaran, kedisiplinan dalam memanage waktu, kedisiplinan 

dalam diri sendiri, dan kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat; ketiga, nilai 

ibadah seperti ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh.  

Nilai-nilai pendidikan tersebut memiliki implikasi terhadap  pembelajaran 

PAI yang mengacu pada teori Lukman Hakim sebagai berikut: 1) pendidik, yaitu 

pendidik harus memiliki keimanan, memiliki kesabaran, selalu menasehati 

terdahap peserta didik dalam kesabaran serta menanamkan kedisiplinan dalam 

pendidik; 2) peserta didik, untuk menciptakan generasi muda yang beriman, 

akhlak karimah, beramal sholeh, menegakkan kebenaran, mempunyai rasa sabar 

yang tinggi serta disiplin waktu; 3) kurikulum, dengan adanya kurikulum itu 

sangat bermanfaat bagi pendidik, dengan terciptakan kurikulum peserta didik 
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dapat lebih terarah dalam suatu proses pembelajaran; 4) media pembelajaran, 

sanagt dibutuhkan dalam proses pembelajaran, yang mana kelas pun merupakan 

sarana sebagai media pembelajaran; 5) sumber belajar, dengan adanya sumber 

belajar sebagai pendidik tidak lagi bingung dengan pembelajaran karena sudah 

adanya sumber belajar meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. 

Dengan demikian mempermudah peserta didik untuk melaksanakan suatu proses 

pembelajaran; 6) materi/ bahan ajar, yaitu materi yang diajarkan tidak keluar dari 

apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yaitu 

aqidah, akhlak dan ibadah; 7) metode/ strategi, yaitu metode yang dapat 

digunakan dalam pengembangan pembelajaran PAI yaitu menggunakan metode 

pembiasaan dan keteladanan; 8) evaluasi, dengan adanya evaluasi membuat 

pendidik tidak sulit untuk melihat dan menilai perkembangan peserta didik dalam 

hal apapun.   

5.2 Rekomendasi  

5.2.1 Bagi Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam 

Pengkajian terhadap ayat-ayat Al-Qur’an merupakan kegiatan yang 

sangat penting bagi pengembangan program studi IPAI terutama pada ayat-

ayat yang mengandung unsur pendidikan. oleh sebab itu akan lebih baik jika 

program studi IPAI menanamkan pemahaman kepada mahasiswanya 

tentang bagaimana menjadikan Al-Qur’an sebagai rujukan pendidikan 

Islam, sebagaimana fungsi Al-Qur’an sebagai pedoman hidup umat Islam 

yang dapat diaplikasikan dalam kekhidupan.  

5.2.2 Bagi Pendidik  

Dari hasil penelitian ini, diharapkan para pendidik dan calon pendidik 

dapat menerapkan nilai-nilai pendidikan yang diperoleh ke dalam 

pengembangan pembelajaran PAI sehingga tujuan pendidikan tersebut dapat 

tercapai dengan baik dan benar yang berdasarkan Al-Qur’an dan As-

Sunnah. 

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Pengkajian terhadap nilai-nilai pendidikan berdasarkan AL-Qur’an surat 

Al-Ashr ini masih banyak sekali kekurangan didalamnya. Maka dari itu 
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diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih 

mendalam menggunakan metode penafsiran dan pendapat para mufassir 

yang lain sehingga hasil yang didapatkan menjadi lebih jelas dan jelas serta 

dapat melengkapi kekurangan.  


