
 BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Terdapat 43 ayat yang berbicara tentang jazā’ (reward dan 

punishment) dalam al-Qur’an. Di antaranya adalah Q.S. Yunūs [10]: 

27, Q.S. Fuṣṣilat [41]: 28, Q.S. al-Wāqi’ah [56]: 24, Q.S. al-Bayyinah 

[98]: 8, Q.S. Sabā’ [34]: 37, dan Q.S. Ṭāhā [20]: 76, Q.S al-Ahqāf 

[46]: 14, dan Q.S. Sabā’ [34]: 37. Menurut penafsiran al-Marāgī, ayat-

ayat tentang jazā’ tersebut berisi tentang balasan (baik dan buruk) yang 

terdapat di dalam al-Qur’an. Balasan tersebut merupakan balasan yang 

adil, yaitu dengan memberikan balasan sesuai dengan apa yang 

dilakukan oleh hamba-Nya, tidak pilih kasih dan bernilai motivasi 

(penguat). Motivasi yang mendorong setiap manusia untuk berlomba-

lomba berbuat kebaikan atau melaksanakan segala perintah Allah dan 

motivasi untuk menjauhi keburukan atau segala sesuatu yang dilarang 

oleh Allah. Hukuman atau balasan buruk yang dicantumkan dalam al-

Qur’an dapat memberi pengaruh bagi hamba-Nya untuk lebih 

waspada, sehingga tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah 

tersebut.  
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2. Jazā’ berdasarkan perspektif al-Maragi sangat relevan jika diterapkan 

dalam dunia pendidikan. Jazā’ (hadiah/hukuman) tersebut akan 

memberi pengaruh dalam motivasi peserta didik untuk menjadi lebih 

baik lagi apabila diterapkan dengan tepat dan tidak menyelisihi al-

Qur’an dan hadis. Jazā’ (hadiah/hukuman) ini juga dikenal dalam 

salah satu teori belajar, yaitu teori behavioristik. Teori belajar yang 

menekankan pada terwujudnya perubahan tingkah laku melalui 

hubungan stimulus-respons. Jazā’ (hadiah/hukuman) ini sebagai 

stimulus yang nantinya peserta didik akan memberikan respons 

melalui terwujudnya perubahan tingkah laku. 

B. Saran 

Dalam skripsi ini, penulis menyarankan kepada pembaca beberapa 

hal yang dianggap penting.  

1. Penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (library research). Oleh 

karena itu penulis menyarankan kepada pembaca agar melakukan 

penelitian lapangan (field research) dengan meneliti lebih lanjut 

tentang pengaruh jazā’ (reward dan punishment) pada pembelajaran di 

sekolah tertentu.  

2. Salah satu bentuk penguat agar lebih giat belajar adalah dengan 

memberikan jazā’ (reward dan punishment) kepada peserta didik. 

Agar reward dan punishment ini memberikan pengaruh positif 

terhadap perubahan tingkah laku, maka terapkanlah keduanya sesuai 

dengan yang diajarkan al-Qur’an dan hadis. 
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C. Kata Penutup 

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT telah selesai penulisan 

skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak 

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, penulis 

berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 


