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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan dan hasil penelitian peneliti dalam tesis ini tentang Studi 

Analisis Terhadap Pendapat ‘Umar bin al-Khattha>b yang Dilegitimasi Ayat al-

Qur’a >n. Maka selanjutnya dapat dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran 

sebagai berikut: 

Pertama, Ada beberapa hal yang menjadi keutamaan ‘Umar bin Khatthab 

yang ditunjukkan oleh al-Qur’an: 

1. Bahwa ayat-ayat al-Qur’a>n yang turun disebabkan khusus oleh sahabat 

yang mulia ‘Umar bin al-Khattha>b radhialla>hu’anhu baik itu berupa 

usulan atau saran, pertanyaan maupun keselarasan pemikiran dari beliau 

itu sanggatlah banyak hingga mencapai 46 ayat yang tersebar dalam 17 

surat dan jumlah demikian tidak dimiliki oleh sahabat yang lain.   

2. Bahwa ayat-ayat yang turun sebagai legitimasi pendapat ‘Umar bin al-

Khattha>b radhialla>hu’anhu, atau ayat-ayat yang khusus tentang hal itu 

berjumlah 13 ayat, yang tersebar dalam 7 surat. 

3. Tema dan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut 

merupakan perkara yang sangat urgen dalam agama Islam bahkan 

menjadi pondasi penting dalam kehidupan manusia dan akan selalu 

dijadikan pijakan dalam beribadah kepada Allah subh{a>nahu wata’la 

hingga akhir zaman. 
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Kedua, Tema-tema yang terdapat dalam ayat-ayat yang melegitimasi 

pendapat „Umar bin al-Khattha>b berkaitan dengan ‘Iba>dah, Mu’a>malah, 

Muna>kaha>t, Siya>sah  dan ‘Aqi>dah atau Tauhi>d. Yang merupakan pondasi dasar 

dalam agama Islam. 

Ketiga, Sangat banyak nilai-nilai yang dapat diambil dari ayat-ayat yang 

turun sebagai legitimasi pendapat „Umar bin al-Khattha>b yang bisa dipraktekkan 

dalam kehidupan manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus. 

Namun apa-apa yang di-ijtiha>d-kan atau pendapat yang diusulkan oleh „Umar bin 

al-Khattha>b kepada Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam sama sekali tidak 

keluar dari lingkaran etika ber-ijtiha>d atau keluar dari nash al-Qur’a>n dan al Hadi>s 

apalagi jika kemudian dianggap melakukan usaha mengintrepretasi ulang terhadap 

dalil-dalil qoth'i (jelas) yang termaktub dalam al-Qur’a>n maupun sunnah Nabi 

shalla>lla>hu’alaihi wasallam. Seandainya wahyu yang turun menolak pendapat-

pendapat „Umar bin al-Khattha>b radhialla>hu’anhu, maka pendapat „Umar 

radhialla>hu’anhu tersebut tidak mempunyai otoritas dalam menetapkan suatu 

hukum syari’a>t. Oleh karenanya pendapat „Umar radhialla>hu’anhu yang 

dilontarkan pada masa Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam hanyalah sekedar 

usulan semata yang mempunyai potensi untuk diterima atau ditolak. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil Penelitian di atas tentang menganalisa ayat-ayat yang 

melegitimasi pendapat ‘Umar bin al-Khattha>b, maka penulis menyarankan 

beberapa hal di bawah ini: 

 Pertama, Penelitian ini baru merupakan penelitian awal, tentu banyak dan 

bahkan dipastikan memiliki kekurangan dan kesalahan, untuk itu kritikan dan 

masukan yang konstruktif dari para pembaca sangatlah dibutuhkan untuk lebih 

mendekati kepada hasil yang lebih baik. 

Kedua, Mengingat bahwa objek yang dikaji adalah Al-Qur’a>n al-Kari>m 

terkhusus penelitian tentang tafsir ayat masih harus terus digalakkan dalam dunia 

kajian ilmiyah dan keislaman untuk melihat secara lebih luas dan dalam berbagai 

persoalan yang terkait ilmu pengetahuan. Penelitian seperti itu diharapkan dapat 

menghasilkan temuan-temuan baru khususnya dalam bidang tafsir ayat-ayat 

Alquran untuk menemukan nilai atau isi kandungan dari ayat agar memberikan 

banyak  manfaat bagi perkembangan pemahaman tentang ayat-ayat al-Qur’a>n. 

Ketiga, ‘Umar bin al-Khattha>b adalah sahabat yang sangat mulia tentu 

banyak hal yang menjadi kelebihan dan kemuliaan dirinya oleh sebab itu 

penilitian tentang ayat-ayat yang melegitimasi pendapat ‘Umar bin al-Khattha>b 

adalah satu dari sekian banyak kelebihan dan kemulian yang dimiliki oleh beliau. 

Akhirnya, peneliti berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat 

bagi para pembacanya dan perkembangan agama Islam selanjutnya. Dan semoga 

Alla>h subh{a>nahu wata’la> memberikan keberkahan dari segala upaya yang 
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dilakukan sekecil apapun demi meningkatkan pemahaman terhadap al-Qur’a>n dari 

sisi penafsiran ayat-ayat al-Qur’a>n. 


