
 
 

BAB V 

PENUTUPAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Konsep Gaḍ Al- Baṣar 

Menurut Tafsir Al-Marāgī Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam”, 

peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Al-Marāgī menafsirkan ayat-ayat mengenai gaḍ al-baṣar dengan begitu 

padat, lugas, sehingga tidak dipungkiri adanya penjelasan terhadap 

beberapa hal yang kurang mendalam. Adapun pengertian gaḍ al-baṣar 

menurut al-Marāgī adalah perintah untuk menundukkan pandangan 

terhadap seluruh hal-hal yang diharamkan Allah SWT untuk dilihat. Maka, 

objek gaḍ al-baṣar menurut al-Marāgī adalah seluruh hal yang diharamkan 

oleh Allah SWT untuk dilihat, yaitu yang dapat membangkitkan syahwat 

seksual manusia, termasuk dalam bentuk foto atau video berbau 

pornografi. Dalam pengaplikasiannya, dihukumi haram apabila 

memandang dengan dorongan syahwat seksual, dan sebaliknya, tetapi 

untuk kehati-hatian adalah selalu menundukkan pandangannya terhadap 

hal yang diharamkan Allah SWT. Al-Marāgī bukan hanya mengkhususkan 

penerapannya terhadap pergaulan nyata antar lawan jenis, sehingga 

penafsiran al-Marāgī dinilai relevan apabila diterapkan pada masa 

sekarang.  

2. Konsep gaḍ al-baṣar al-Marāgī sangat relevan apabila diterapkan pada 

masa sekarang, terutama dalam pendidikan Islam. Karena, penafsiran 
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beliau tidak hanya mengkhususkan penerapan gaḍ al-baṣar terhadap 

pergaulan lawan jenis, tetapi meliputi seluruh hal yang diharamkan oleh 

Allah SWT untuk dilihat, seperti foto atau video yang berbau pornografi. 

Adapun relevansi perintah gaḍ al-baṣar dengan pendidikan Islam, adalah 

sebagai berikut: 

a. Dalam konsep gaḍ al-baṣar terdapat beberapa prinsip yaitu 

pengembangan dan pengendalian potensi diri dari hawa nafsu yang 

relevan dengan konsep dasar pendidikan islam. 

b. Gaḍ al-baṣar merupakan perbuatan yang relevan dengan tujuan 

pendidikan Islam, karena Gaḍ al-baṣar merupakan salah satu perintah 

yang mendorong penyempurnaan fitrah manusia, yang menjadi tujuan 

pendidikan Islam. 

c. Gaḍ al-baṣar merupakan usaha Allah SWT sebagai pendidik bagi 

manusia, dalam rangka membimbing dan mendisiplinkan sisi rohani 

dan jasmani manusia, yang relevan sebagai cakupan dalam pendidikan 

islam.  

d. Konsep gaḍ al-baṣar menjadi pendorong adanya karakter dalam 

model pembelajaran pendidikan Islam, yaitu model non ko-edukasi 

yang sudah diterapkan oleh Nabi SAW. Namun, relevansi konsep gaḍ 

al-baṣar dengan model pendidikan ko-edukasi terlihat lebih 

signifikan, karena dengan model ini akan lebih menuntut pemahaman 

dan pengaplikasian secara langsung dari konsep gaḍ al-baṣar. 
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e. Konsep gaḍ al-baṣar relevan ditekankan pada peserta didik saat 

menggunakan media pembelajaran dalam proses pendidikan, yaitu 

media internet yang secara bebas dapat mengakses informasi, 

termasuk hal-hal yang haram untuk dipandang, seperti foto atau video 

yang mengandung unsur pornografi. Karena, al-Marāgī berpendapat 

bahwa pengaplikasian konsep gaḍ al-baṣar bukan saja terhadap 

pergaulan nyata antara lawan jenis, tetapi bersifat menyeluruh 

terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT untuk dilihat. 

 

B. Saran-Saran 

 

1. Penelitian ini bukan bersifat mutlak. Oleh karena itu, peneliti 

memberikan saran agar bagi peneliti lainnya yang berkeinginan 

untuk mengupas kembali pemikiran al-Maraghi, dapat melakukan 

penelitian secara lebih mendalam, dan bisa dikaitkan dengan 

pendidikan Islam, pendidikan secara umum, maupun lainnya. 

2. Terhadap berbagai lembaga pendidikan Islam, agar menerapkan 

kembali perintah-perintah Allah SWT, termasuk gaḍ al-baṣar 

terhadap hubungan antar lawan jenis maupun bagi pendidikan Islam. 

Seperti, penggunaan satr (pembatas) antara peserta didik laki-laki 

dan perempuan dalam model pembelajaran ko-edukasi apabila 

peserta didik dikhawatirkan belum sepenuhnya mampu menerapkan 

gaḍ al-baṣar saat bergaul dengan lawan jenis. 
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C. Kata Penutup 

Peneliti menyadari adanya kekurangan dan hasil yang jauh dari  

sempurna dalam penelitian ini. Karena itu, peneliti berharap adanya saran 

maupun kritik membangun, yang dapat bermanfaat bagi penelitian ini. Dan 

peneliti dengan berhati lapang akan menerima segala bentuk saran maupun 

kritik membangun, demi penyempurnaan penelitian ini.  

Pada akhirnya, perlu ditegaskan bahwa segala perintah Allah SWT 

mengandung berbagai bimbingan dan arahan bagi manusia seluruhnya, 

termasuk dalam perintah gaḍ al-baṣar yang menjadi sentral pembahasan 

dalam penelitian ini. Mudah-mudahan segala upaya yang telah peneliti 

lakukan dalam penelitian ini dapat memberikan dan membuahkan 

pengetahuan, khususnya mengenai pendidikan Islam. Amin.  

 

 


