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BAB V 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Dalam bab terakhir ini, peneliti mengambil kesimpulan 
pada pembahasan bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Konsep Pendidik Menurut Pemikiran Syekh Muhammad 

Bin Jamil Zainu Dalam Kitab Nida’ Ila Murabbin Wal 
Murabbiyat ialah meliputi a) Pentingnya pengajar yang 
sukses; b) Syarat-syarat pengajar yang sukses; c) Tugas 
pengajar; d) Kewajiban-kewajiban pengajar; e) Adab-adab 
pengajar; f) Pengajar seorang muslim adalah seorang da’i; 
g) Semangat pengajar; h) Metode-metode pengajaran yang 
sukses.  

2. Relevansi Konsep Pendidik Menurut Pemikiran Syekh 
Muhammad Bin Jamil Zainu Dalam Kitab Nida’ Ila 
Murabbin Wal Murabbiyat Dalam Proses Pendidikan 
Modern ialah bahwa seorang pendidik harus dapat 
mengaplikasi metode pendidikan secara tepat, tidak hanya 
dilakukan pada saat berlangsung proses pendidikan atau 
proses belajar mengajar seorang guru saja, dan melatih 
fisik dan psikis peserta didik itu sendiri sebagai pengguna 
metode pendidikan. Nilai-nilai kependidikan yang 
digunakan oleh Muhammad bin Jamil Zainu dapat 
diterapkan dalam dunia pendidikan global.  
 

B. Saran-saran 
1. Untuk memahami sistem Pendidikan Agama Islam harus 

berdasar pada dua acuan yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah.  
2. Selain dua acuan tersebut, diperlukan acuan lainnya seperti 

para pemikir pendidikan muslim. Oleh karena itu, 
pemikiran Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mengenai 
konsep pendidik hendaknya dapat dijadikan perhatian bagi 
pengembangan pendidikan baik pendidikan yang 
bersendikan agama maupun non agama.  

3. Upaya untuk melakukan pemikiran Syekh Muhammad bin 
Jamil Zainu mengenai pendidikan hendaknya diambil dari 
rujukan yang asli untuk menjaga orisinalitas pemikiran 
tersebut.  
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4. Pemikiran Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ini 
hendaknya dijadikan rujukan bagi pengembangan ilmu 
pendidikan dimasa sekarang dan yang akan datang 
terutama pengembangan pendidikan bagi masyarakat Islam 
yang berkualitas tidak pernah dapat mencapai ukuran 
berhasil.  

5. Kepada para guru, sesuai konsep pendidik menurut Syekh 
Muhammad bin Jamil Zainu hendaknya seorang guru 
melatih jiwa (ikhlas) agar selalu mendapatkan ridha Allah, 
sesuai dengan firman Al Quran bahwa hendaknya kita 
hidup di dunia dengan sejahtera begitupun saat nanti di 
kehidupan di akhirat.  

 
C. Penutup 

Peneliti mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat 
Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta pertolongan, 
sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun 
tingkat yang masih sederhana, memang baru inilah tingkat 
kemampuan peneliti dalam mengungkapkan pengetahuan 
lapangan dalam bentuk skripsi. Apabila dalam skripsi ini 
benar, maka itu semata-mata dari Allah SWT, tetapi apabila 
dalam penelitian skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan 
dan kebodohan peneliti. Dengan demikian peneliti sangat 
mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk sebuah 
perbaikan. 

 
 
 


