
BAB V 

KESIMPULAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwasa, Konsep pendidikan ibn Said As-Suhnun 

sendiri terdiri dari dua bagian: Pertama Pendidikan yang mengikat, yaitu mempelajari Al-

Qur’an. Kedua Pendidikan yang tidak mengikat, yaitu mempelajari  atau suka rela yaitu 

mempelajari ilmu pengetahuan yang lainnya sasuai dengan perkembangan zaman pada saat itu 

yang dibutuhkan.  

Konsep-konsep ini jika diteliti lebih lanjut, semuanya mengacu pada proses pembelajaran 

al-Qur’an, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk proses pembelajaran ilmu pengetahuan yang 

lainnya, karena jika siswa telah dapat mengikuti proses pembelajaran al-Quran dengan baik 

maka ia akan dapat mengikuti pembelajaran ilmu-ilmu yang lainnya. 

Epistemologi Ibn Said As-Sahnun dalam Kitab Adab Al-Muallimin jika disusun 

berdasarkan urutan temanya yang diaplikasikan pada teori modern adalah Pertama, Konsep 

Pendidikan dan Metodologi Pengajaran, Kedua, Peranan Pendidik, Ketiga, Metode Pengajaran 

Adab Menurut Ibnu Sahnun, Keempat :Management Sekolah. 

 

 

 

 

 

B. Saran-saran 



Pendidikan sebuah proses pengembangan dan penggalian potensi manusia mencakup 

tiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sehingga melalui  proses pendidikan  

diharapkan ketiga faktor tersebut dapat berkembang secara optimal. Maka dari itu pendidikan 

harus berjalan secara utuh. Berkaitan dengan masalah ini, penulis menyarankan kepada 

beberapa komponen pendidikan: 

1. Lembaga pendidikan sangat mutlak keberadaannya bagi kelancaran proses 

pendidikan, khususnya bagi pendidik dan peserta didik. Apa lagi konsep pendidikan 

itu berbasis islam. Lembaga pendidikan islam merupakan suatu wadah dimana 

pendidikan dalam ruang lingkup keislaman melaksanakan tugasnya demi tercapainya 

cita-cita umat islam.  

2. Guru merupakan faktor utama dalam pendidikan, hendaknya dapat mengambil hal-

hal terpenting dari pemikiran yang dikemukakan ibn Said As-Suhnun terutama 

berkenaan dengan masalah kepribadian guru. Pengajaran terhadap anak usia 6-12 

tahun merupakan puncak seorang anak dimana kognitif nya masih dalam keadaan 

bersih tak bercampur dengan hal-hal yang merusak. Syarat-syarat yeng dikemukakan 

ibnu Said as-Suhnun terhadap pendidik semestinya diberlakukan untuk kemslahatan 

masa depan generasi yang cemerlang.  

3. Murid sebagai invidu yang belajar, hendaknya memiliki adab yang baik, serta anak 

yang mempunyai semangat yang tinggi dalam pembelajaran baik itu menguasai 

kurikulum wajib  maupun kurikulum ikhtiyari.   


