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BAB V 

PENUTUP 

 

 
A. Simpulan 

Simpulan dari uraian hasil penelitian berkaitan kitab 

Adabul Alim Wal-Muta’allim yang telah dilakukan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut :  

1. Peran guru dalam pembelajaran yang tertulis dalam Kitab 

Adabul Alim Wal Mutaallim yaitu guru sebagai pengarah 

pembelajaran dan menjaga hadats, karena sebaiknya guru 

bersuci terlebih dahulu dari hadats dan najis, juga 

membersihkan diri dan melakukan semua itu hendaknya 

berniat mengagungkan ilmu. Selain itu guru berperan 

sebagai pembuat suasana nyaman dalam pembelajaran, 

bersikap ramah dengan mayoritas hadirin, memuliakannya 

dengan pembicaraan (komunikasi) yang baik.  Peran 

lainnya guru sebagai pengatur materi pembelajaran dengan 

mengutamakan ilmu yang paling penting dan kemudian 

pelajaran yang agak penting. Juga guru mengasihi orang 

yang hadir dalam pembelajaran, dan menyenangkannya 

para hadirin, serta guru mengulanginya kembali maksud 

dari masalah atau pembahasan bagi siswa yang kurang atau 

terlambat dalam pembelajaran. 

2. Konsep kompetensi kepribadian guru menurut kitab Adabul 

Alim Wal Muta’allim Karya Syaikh Hasyim Asy'ari antara 

lain guru selalu rutin dalam mendekatkan diri kepada Allah 

SWT baik dalam situasi ramai maupun dalam situasi sepi, 

selalu takut kepada Allah SWT dalam segala pergerakan 

diamnya, ucapannya, dan perbuatannya, selalu bersikap 

menghindari barang haram dan syubhat, bersikap rendah 

hati, bersikap khusyu’ kepada Allah SWT. berpegangan 

kepada Allah SWT dalam segala urusannya, tidak 

menjadikan ilmunya sebagai tangga yang digunakan 

sebagai lantaran untuk tujuan keduniaan, baik berupa 

pangkat dan jabatan, harta benda, supaya didengar orang 

banyak, untuk mencari popularitas, atau bahkan untuk 

menyaingi teman-temannya, mempergauli masyarakat 

dengan akhlak yang mulia, dan menyucikan batiniyahnya 
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kemudian lahiriyahnya dari akhlak-akhlak yang rendah, 

meramaikan atau memperbanyak betiniyahnya dengan 

akhlak-akhlak yang diridloi oleh Allah SWT, sert selalu 

berambisi dalam menambahi ilmu dan amal dengan selalu 

tekun dan rajin dalam menggali ilmu. 

3. Upaya pengembangan kompetensi kepribadian guru 

menurut kitab Adabul Alim Wal Muta’allim Karya Syaikh 

Hasyim Asy'ari antara lain hendaknya sang guru mencegah 

mengajar siswa karena tiada keikhlasan niatnya, 

sesungguhnya memperbaiki niat itu bisa diharapkan 

keberkahan ilmunya, guru cinta terhadap siswanya 

sebagaimana ia cinta terhadap dirinya sendiri, memperbaiki 

pendidikan siswanya, memperbaiki ahlaknya, memperbaiki 

tingkah lakunya, bersifat toleran terhadap siswa dengn 

mempermudah menyampaikan dalam mengajarnya dan 

memperbaiki ucapannya untuk memperbaiki akhlaqnya, 

berambisi untuk mengajar dan memahamkan siswanya, 

bersyukur dan menguji kepada siswanya agar 

membangkitkan semangat kesungguhan mereka dalam  

mencari ilmu, tidak mengistimewakan salah satu siswa satu 

dengan yang lainnya dalam mengasihi dan memperhatikan, 

mengasihi para siswanyarendah diri atau tawadu’ terhadap 

siswanya, dan seringkali berkomunikasi siswanya. 

 

B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan di 

atas, perlu juga peneliti memberikan saran-saran sehubungan 

dengan pembahasan skripsi ini, yaitu: 

1. Guru hendaknya dapat memilih media pembelajaran dan 

strategi yang tepat sesuai dengan karakter siswa dan mata 

pelajaran sehingga pencapaian materi tersampaikan dan 

dengan disertai akhlak yang baik. 

2. Guru dapat meningkatkan kompetensi dan kreativitas 

dalam pembelajaran, agar siswa mampu menerima materi 

dengan baik. 

3. Guru harus senantiasa menghiasi diri dengan akhlak yang 

baik dan bersabar dengan memahami keadaan siswa agar 

mereka mampu memahami pelajaran dengan baik. 
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C. Penutup  
Segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Sholawat serta salam selalu menyanjung keharibaan Nabi 

Muhammad SAW yang telah memberikan teladan bagi kita 

semua untuk menjadi seorang pendidik yang baik yang diridhoi 

Allah SWT. Semoga kita bisa menjadi umat yang hakiki dan 

senantiasa mengikuti jejak beliau. Amin.  

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Dengan selesainya tesis ini, peneliti menyadari 

bahwa dalam penyusunannya tidak terlepas dari kekurangan. 

Oleh karena itu peneliti mengharapkan dari pembaca yang 

budiman saran dan kritiknya yang bersifat membangun untuk 

kesempurnaan. 

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. peneliti memohon 

petunjuk, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan keadaan sehat wal afiat 

tidak mungkin karya ini dapat selesai tanpa belas kasih dari 

pertolongan Allah Robbul Izzati. Semoga skripsi yang 

sederhana ini mendapat Ridlo dari Allah SWT dan semoga pula 

bermanfaat bagi optimalisasi kegiatan belajar mengajar dan 

dapat menjadi sebuah inspirasi bagi para pakar dan praktisi 

pendidikan untuk berupaya  terus mewujudkan pendidikan 

bermutu dan berakhlaqul karimah. 

 

 

 


