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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari penjelasan pada bab-bab terdahulu dan untuk mengakhiri
pembahasan pada judul masalah, maka penulis membuat beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
1. Melalui penjabaran Al-Qurt}ubi>, maka terangkum menjadi tiga aspek
pokok, yaitu pada jarak, kategorisasi musafir, dan pada proses selama
perjalanan, sehingga dari pandangan tersebut memiliki kecenderungan
dari segi ‘illat safar. Berbeda dengan Muh}ammad ‘Ali Al-S{a>bu>ni> yang
hanya berfokus pada aspek kondisi baik dalam safar maupun bagi musafir
itu sendiri, sehingga ‘illat tersebut cenderung kepada masyaqqah-nya.
Akan tetapi kesamaan dari dua pandangan tersebut adalah pada
kemampuan musafir dalam menjalankan puasa lebih utama.
2. Perbedaan kedua pandangan mufassir adalah pada kategori safar, kategori
musafir dan proses sebuah perjalanan, sedangkan persamaan adalah pada
musafir yang melanjutkan puasa selama musfir tersebut mampu dan kuat.
3. Urgensinya terhadap masyarakat adalah terbentuk secara pribadi melalui
proses

pendidikan

karakter,

mempengaruhi

kondisi

kesehatan,

mempengaruhi pekerjaan misalnya pada profesi jasa pengemudi
kendaraan seperti supir, pilot dan lain sebagainya serta membiasakan
untuk bersabar dalam menghadapi kesusahan hidup menuju jalan Allah
swt.
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B. Saran
1. Dalam mencapai pemahaman dalam sebuah permasalahan sosial
masyarakat bersumber pada dalil al-Qur’an, diperlukan komponen
pendukung yang saling berkaitan yaitu kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqih
dan pandangan-pandangan ulama yang lain dengan pembahasan yang
serupa, ini diperlukan untuk mendapatkan latar belakang historis sebuah
permasalahan dan bahkan untuk meluruskan dan meluaskan pemahaman
penafsiran ayat al-Qur’an.
2. Masih perlu adanya kajian mendalam pada penalaran fiqih, mengingat
bahwa penelitian ini mengarah kepada corak penafsiran fiqih, maka
sejatinya didukung atau dikuatkan dengan penelusuran ilmu fiqih melalui
para pandangan ulama fiqih maupun us}ul fiqih, namun hal tersebut
terkendala pada minim referensi dan juga jangka waktu penelitian
sehingga untuk penelitian selanjutnya dibutuhkan perluasan dan
perkembangan pada penelitian ini.
3. Terakhir yaitu saran agar adanya penelitian bagi safar yang mengkaji pada
aspek pengaruh teknologi atau di era millenial, karena zaman saat ini
sangat dipengaruhi oleh budaya kemodernan dan juga perkembangan
industri kendaraan bermesin yang semakin pesat maka perlu ditelusuri hal
menarik yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian di kemudian hari.

