
80

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan diatas, dapatlah diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Kata As-salam yang terdapat dalam Mu’jam al-Mufahras Li al-Fadz al-

Qur’an al-Karim secara keseluruhan terdiri dari 72 kali pengulangan,

dalam 42 surah dalam al-Qur’an baik dari asal katanya maupun

turunannya.

2. Makna As-Salam yang di kemukakan oleh para mufassir seperti Quraish

Shihab, Ibnu Katsir, Buya Hamka, pada dasarnya mengemukakan  makna

As-Salam berkisar pada keselamatan dan keterhindaran dari segala yang

tercela, yaitu salah satu ucapan yang dianjurkan Islam bila bertemu dengan

sesama Muslim yaitu Assalamu’alaikum.

3. Pada dasarnya salam itu adalah salah satu perbuatan yang mengandung

banyak makna, mengucapkan salam adalah Sunnah dan wajib bagi orang

yang mendengarkannya untuk menjawabnya, karena terkandung di

dalamnya do’a do’a yang baik  yang bias  mengantarkan kita ke surga

Allah SWT.
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B. Saran-saran

1. Kepada kamu muslimin agar dapat memahami, mendalami, seterusnya

mengamalakan ajaran agama islam secara menyeluruh agar nantinya dapat

semalat didunia dan di akhirat kelak.

2. Seandanya ada dalam penulisan ini suatu kesalahan yang dilakukan, maka

diharapkan sama-sama kita telaah kembali dengan tujuan menjadikan

keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dengan ikhlas.

3. Penelitian ini merupakan salah satu dalam bidang tafsir dengan pendekatan

metode tematik, yang digunakan  untuk menjawab persoalan-persoalan

yang timbul pada zaman moden ini, oleh karena itu sudah sewajarnya

kajian ini diterapkan dalam kehidupan ummat.

4. Kepada generasi mendatang, jangan pernah bosan dalam belajar dan

teruslah berjuang melanjutkan dan mengembangkan karya-karya para

ulama terdahulu. Semoga ini menjadi usaha dan bentuk kontribusi dalam

menjaga dan megembangkan nilai-nilai agama dan keilmuan.

Demikian kajian ini sebagaimana adanya, mudah-mudahan penulis

diampuni dalam kesalahannya yang merupakan kelemahan sebagai seorang

hamba dan semoga mendapat ridha Allah SWT. selanjutnya karya tulis ini

bermampaat dan menambah wawasan di bidang keilmuan dan pengetahuan

bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.


