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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penulis akan mengutarakan kesimpulan

mengenai permasalahan yang telah dirumuskan, iaitu :

Mutmainnah adalah ketenangan jiwa yang cenderung kepada nilai-

nilai Ketuhanan dan mengikut petunjuk-petunjuk Ilahi. Mutmainnah

adalah jiwa yang beriman dan tidak rasa takut dan juga tidak rasa duka

hati. Dan ciri-ciri jiwa yang mencapai ketenangan adalahberdasarkan QS.

Al-Fajr (89) : 27-28 yaitujiwa yang kembali pada Tuhannya, yang ridho

dan diridhoi, jiwa yang termasuk dalam hamba Allah, dan akan masuk

syurga.

Mutmainnahketenangan jiwaboleh diartikan sebagai jiwa yang

ikhlas, yang yakin, yang beriman dan juga jiwa yang ridho dengan

ketentuan Allah yang tahu akan sesuatu terjadi baginya mestilah datang

kepadanya.

Mereka yang mempunyai sifat mutmainnahketenangan jiwaini,

dapat menguasi dalam apa jua keadaaan, berfikir secara rasional, dan

mampu mengimbangkan dalam dirinya, hatinyanya tetap tenang dan

tentram. Jiwa yang dikatakan tenang sentiasa ridho menghadapi apa jua

keadaannya, dan juga sering mendapat keridhoan Allah SWT.
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Di dalam Al-Qur’an an-nafs al-mutmainnah(ketenangan

jiwa)boleh di lihat ada dua faktor, pertama faktor menyangkut bahagian

dalaman, yang merupakan daya kalbu (hati) manusia yang memiliki sifat

ilahiyyah. Kedua, faktor menyakut bahagian luaran yang berupa penjagaan

dan hidyah dari Allah SWT. Hidayah atau petunjuk dari Allah SWT sangat

membantu manusia dalam menemukan jati dirinya, sebagaimana Nabi

Adam a.s. telah menggunakan pelbagai cara, malah belum mampu

menjaga dirinya terus tecapak dari syurga Allah SWT. Selepes itu barulah

Nabi Adam memiliki sifat keperibadian yang baik ketika diberi hidyah

Allah SWT.

B. Saran

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan

rahmat-Nya kepada kita semua, khususnya kepada penulis, sehingga bisa

menyelesaikan penelitian ini. Penulis sadari bahwa karya yang berjudul

“KONSEP MUTMAINNAH DALAM AL-QUR’AN” sangatlah luas dan

masih jauh dari kesempurnaan, dari itu penulis mohon maaf kepada para

pembaca.

Di saat penulis mengerjakan tulisan, ada beberapa hal yang terdetik

dalam penulisan yang merupakan saran penulis khususnya dan siapa saja

yang membaca tulisan ini, yaitu :

1. Penulis menyedari bahawa metode tafsir tematik tidak semudah

yang dibayangkan sebagimana penulis rasakan dalam penelitian
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ini. Namun sekiranya, pembahsan ini dapat memberi sedikit

informasi tentang pemasalah jiwa manusia yang sedang kacau.

selain itu, penulis masih dalam proses pembelajaran lagi dalam

menghasilkan sebuah karya tulis tentunya.

2. Diharapkan skripsi ini mampu menjadi acuan para intelektual yang

ingin mendalami tentang pengertahuan bidang tafsir khusunya

tafsir tematik yang di bahas oleh penulis. Terutama tentang konsep

mutmainnah dengan merujuk tafsir-tafsir Al-Qur’an yang dibahas

berkaitan tetang mutmainnah.


