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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh penulis tentang konsep 

pendekatan saintifik pada kisah Nabi Ibrahim as. yang terdapat dalam QS. al-

An'am ayat 75-79, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, konsep dari pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah 

harus merujuk pada teknik-teknik investigasi terhadap beberapa fenomena 

atau gejala untuk memperoleh pengetahuan baru. Tujuan pembelajaran 

haruslah menjadikan peserta didik lebih tajam dalam berfikir dan langkah-

langkah pembelajaran dimulai dengan mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasikan dan yang terakhir mengkomunikasikan. 

Kedua, kisah Nabi Ibrahim as. dalam QS. al-An'am ayat 75-79 adalah 

dimulai dari pernyataan Allah akan menunjukkan malaku>tus sama>wa>ti 

kepada Nabi Ibrahim as. agar beliau menjadi al-mu>qini<n. Awal ceritanya, 

beliau melihat sebuah bintang lalu berkata "Inilah Tuhanku", tetapi bintang 

tenggelam, beliau pun menyatakan ketidak sukaannya. Kemudian, beliau 

melihat bulan, beliau berkata "Inilah Tuhanku."  Tetapi bulan terbenam, beliau 

berkata "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, 

pastilah aku termasuk orang yang sesat." Terakhir, beliau melihat matahari 

dan berkata "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tapi, matahari terbenam 

hingga akhirnya beliau menyatakan kesesatan kaumnya karena telah 

menyembah selain Allah. 
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Ketiga, adapun konsep pendekatan saintifik pada kisah Nabi Ibrahim 

di atas adalah fenomena atau gejala yang diamati terdapat pada ayat 75 yakni 

ditunjukkannya malaku>tus sama>wa>ti kepada Nabi Ibrahim dan tujuan 

pembelajaran telah disebutkan pula dalam ayat 75, yakni agar Nabi Ibrahim 

menjadi al-Mu>qini<n.  

Selanjutnya, berikut tabel langkah-langkah pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran yang terdapat dalam QS. al-An'am ayat 75-79: 

No. Langkah 
Pembelajaran dengan Pendekatan saintifik  

pada Kisah Nabi Ibrahim as. 

1. Mengamati  - Nabi Ibrahim as. mengamati bintang, bulan, dan 

matahari. 

2. Menanya  - Ketika beliau menyaksikan kekuasaan Allah yang 

berupa bintang, bulan, dan matahari.  

“Inikah Tuhanku?” 

3. Mengumpulkan 

informasi atau 

eksplorasi 

- Informasi satu: bintang tenggelam (ayat 76), 

- Informasi dua: bulan yang lebih besar dan lebih 

terang dari bintang juga tenggelam (ayat 77), dan 

- Informasi tiga: matahari yang lebih sempurna jika 

dibandingkan dengan bintang dan bulan ternyata 

juga tenggelam atau menghilang (ayat 78).  

4. Mengasosiasi 

atau mengolah 

informasi 

- Dari ketiga informasi di atas disatukan dan saling 

dikaitkan maka, diketahui bahwa itu semua tidak 

seharusnya disembah karena tidak selayaknya 

Tuhan menghilang dari hambanya. 

5. Mengkomuni-

kasikan 

- Terdapat dalam ayat 78 dan 79, beliau berkata: 

"Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri 

dari apa yang kamu persekutukan (78) 

Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada 

Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan 

cenderung kepada agama yang benar, dan aku 

bukanlah termasuk orang-orang yang 

mempersekutukan Tuhan (79).” 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penulisan dan 

pembahasan, maka dapat diajukan saran sebagai berikut: 
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1. Bagi Pendidik 

a. Sangatlah penting memberikan pengalaman belajar kepada peserta 

didik berupa kebebasan berfikir dan berinovasi dalam menemukan 

jawaban. Karena, dengan demikian hasil dari pembelajaran akan lebih 

melekat dalam ingatan dan menjadikan mereka lebih percaya diri. 

b. Saat menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran maka, 

berikanlah ruang berpikir yang luas bagi peserta didik. Sehingga, 

mereka bisa bebas mencari sendiri apa yang mereka butuhkan. 

c. Allah swt. menciptakan alam ini tidak untuk disia-siakan maka, 

manfaatkanlah. Agar peserta didik tidak memahami materi hanya 

sebatas alam ide, tetapi juga bisa dipelajari secara empiris. 

2. Bagi siswa 

a. Carilah ilmu di manapun kamu berada. Karena, Allah swt. telah 

menfasilitasi hamba-Nya yang mau berfikir dengan segala ciptaan-

Nya. 

b. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, maka komunikasikan 

atau ajarkan apa yang sudah kalian pelajari. 

3. Pembaca  

Mengingat penulisan ini belum sempurna, karena keterbatasan 

ilmu yang dimiliki, maka kritik dan saran selalu penulis nantikan untuk 

perkembangan penelitian selanjutnya.  

 


