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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang profil pendidik 

dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 12-19, dapat disimpulkan bahwa profil 

seorang pendidik digambarkan melalui karakteristik yang dapat 

membedakannya dengan yang lain. Karakteristik tersebut meliputi ciri khas 

dan sifat yang akan menyatu dalam seluruh totalitas kepribadiannya. 

Diantaranya sifat yang harus dimiliki pendidik adalah : (1) Rabbaniyah, (2) 

Zuhud, (3) Ikhlas, (4) Pemaaf, (5) Jujur, (6) Adil, (7) Sabar, (8) kasih sayang. 

Sedangkan karakteristik pendidik muslim adalah : 

a. Kebersihan

b. Bersifat kebapaan

c. Mengetahui tabiat peserta didik

d. Menguasai materi

Untuk itu bagi guru-guru yang betul-betul memiliki rasa tanggung jawab

sekaligus sebagai penanggung jawab harus memiliki kebijaksanaan dalam arti 

tidak hanya aspek kognitif saja yang dipentingkan pada anak didik di sekolah, 

dan bukan hanya aspek psikomotor saja, tetapi juga aspek afektif yang sangat 

penting dan aspek afektif ini sangat sulit. Dan bila aspek afektif ini sudah 

mendarah daging dan membudaya dalam diri kehidupan anak-anak, maka 

dalam penguasaan aspek kognitif dan psikomotorik akan diwarnai oleh aspek 

afektif, yang setiap saat guru harus memperingatkannya. 

B. Saran-saran

Dari berbagai paparan di atas, maka penulis sarankan: 

1. Bagi pendidik

Dari wacana profil Pendidik dalam perspektif Al-Qur'an ini, diharapkan

menjadi wahana yang konstruktif bagi peningkatan mutu pendidik ke

depan. Dalam hal ini disarankan bahwa dalam dunia pendidikan agama
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Islam seorang guru hendaknya memiliki sifat dan karakter yang tercermin 

dalam surat Luqman ayat 12-19. 

2. Bagi Lembaga Pendidikan 

Lembaga pendidikan sebagai fasilitas dimana terdapat interaksi pendidik 

dengan peserta didik dalam proses pembelajaran, maka dalam hal ini 

lembaga pendidikan dituntut untuk bersikap terbuka terhadap lingkungan 

sekitarnya, baik dari perkembangan zaman maupun dari tuntutan 

masyarakat, karena lembaga sekolah disebut sebagai lembaga investasi 

manusia, dan investasi ini sangat baik bagi perkembangan kemajuan 

masyarakat. 

3. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat dalam hal ini diharapkan dapat berfungsi sebagai agent of 

control terhadap keberlangsungan PAI, karena hubungan masyarakat 

dengan sekolah pada hakekatnya merupakan suatu sarana yang sangat 

berperan dalam membina dan pengembangan pribadi peserta didik di 

sekolah, khususnya yang berkaitan dengan perilaku peserta didik dalam 

mengaktualisasikan pengetahuan yang diperoleh di bangku sekolah pada 

lingkungan dimana ia hidup. 

4. Bagi peneliti Selanjutnya 

Perlu diperhatikan bahwa hasil dari analisis tentang profil pendidik dalam 

surat Luqman ayat 12-19 belum bisa dikatakan finish, sebab tidak menutup 

kemungkinan masih banyak kekurangan di dalamnya sebagai akibat dari 

keterbatasan waktu, metode, serta pengetahuan dan ketajaman analisis 

penulis miliki. Oleh karena itu diharapkan ada peneliti baru yang mengkaji 

ulang dari hasil penelitian ini. 

 

 




