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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan di bab 

terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Khoiru ummah adalah sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW yang 

hidup bersama nabi dahulu maupun pada zaman sekarang. Adapun 

kriteria yang dimaksud dalam al-Qur‟an atau dalam Tafsir Jalalain surat 

Ali Imran ayat 110 diatas adalah umat terbaik yang di lahirkan untuk 

manusia menyuruh kepada yang ma‟ruf, melarang kepada yang munkar, 

dan beriman kepada Allah. 

2. Penerapan konsep khoiru ummah di pondok pesantren an Nur al Islami 

kauman jekulo kudus menurut al-Qur‟an dalam Tafsir jalalain QS. Ali 

Imran ayat 110 bahwasanya umat terbaik adalah umat nabi Muhammad 

yang beramar ma‟ruf dan nahi munkar serta beriman kepada allah SWT. 

Kemudian upaya yang dilakukan untuk menciptakan generasi khoiru 

ummah di pondok pesantren yaitu (ma‟ruf)  ngaji oleh kyai atau 

pengasuh pondok pesantren, (munkar) ta‟zir atau hukuman bagi santri 

yang tidak mentaati peraturan pondok pesantren, (beriman kepada Allah) 

pengertian iman disini adalah membenarkan dengan hati, bahwa Allah 

ada dengan segala sifat keagungan dengan segala kesempurnaanya, 

kemudian diakui dengan lisan dan perbuatanya beramar ma‟ruf dan nahi 

munkar  untuk membentuk generasi khoiru ummah. 
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B. Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka 

ada dua saran: 

1. Semua lembaga pendidikan Islam (pondok pesantren) mampu 

membentuk generasi khoiru ummah 

2. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini santri-santri bahkan 

masyarakat umum dimanapun mereka berada, bisa saling amar ma‟ruf 

dan nahi munkar. 

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah sang 

penguasa alam semesta, karena dengan ridha, rahmat, taufiq, dan 

hidayahnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari 

bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. 

Untuk itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak senantiasa 

peneliti harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini di masa 

mendatang. 

C. Penutup 

Puji syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah SWT didasari 

niat dan kesungguhan akhirnya penulis dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PENAFSIRAN QS. ALI IMRAN 

AYAT 110 DALAM TAFSIR JALALAIN TERHADAP PEMBENTUKAN 

GENERASI KHOIRU UMMAH DI PONDOK PESANTREN AN NUR AL 

ISLAMI KAUMAN JEKULO KUDUS” dengan harapan dapat memberi 

manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

Namun penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan 

dan kekurangan, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena 

itu saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak, sangat penulis harapkan 

demi perbaikan dan kesmpurnaan skripsi ini. tulisan dalam skripsi ini disusun 

bukan untuk mengedepankan kajian ilmiah, melainkan untuk menggali dan 

mengetahui isi kandungan dari al-Qur‟an. 
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Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan semangat dan 

motivasi kepada kawan-kawan dan para pembaca yang sedang menggali 

ilmu-ilmu Islam. Tiada kata terindah yang penulis panjatkan selain 

mengucap syukur kepada Allah dan terima kasih kepada kawan-kawan 

yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini. semoga senantiasa 

mendapat balasan dari Allah SWT. Amin ya rabbal „alamin. 

 


