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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dengan adanya sebuah penafsiran al-Qur’a >n merupakan sebuah usaha 

memaknai kala>mullah yang tidak pernah berakhir. Sebuah kitab suci dengan 

bahasanya yang puitis, susunannya yang indah, dengan ritme bacaan yang 

memukau bagi yang mendengarkan, serta kandungan makna yang sangat dalam 

pada setiap kata demi katanya. Menafsirkan al-Qur’a >n berarti kita memberanikan 

diri untuk menyelami kedalaman makna dari al-Qur’a>n yang tidak bertepi. 

Setelah melakukan analisis atas Q.S Asy-Syu’ara>/26 ayat 224-227 

mengenai sosok syair dalam al-Qur’a>n, penulis dalam menarik kesimpulan dari 

keempat ayat terakhir pada al-Qur’a>n Surah Asy-Syu‟ara > hal ini dapat 

memberikan gambaran mengenai sosok syair yang telah saya rangkum: 

1) Syair dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi tahlili yang 

dimana peneliti menjelaskan asbabul nuzul, makkiyah dan madaniyah, 

munasabah ayat, tafsiran mufradat dan tak lupa pula menjelaskan tafsiran 

ayat secara panjang lebar dan mendalam dari berbgagai sudut pandang 

tafsir baik dari tafsir klasik, modern, maupun kontemporer sehingga dapat 

menambah cakrawala pemikiran yang moderat.  

2) Kategori  syair yang telah disebutkan dalam al-Qur’a>n itu ada dua point 

dan ditambah 1 point dengan syair moderat,  yang pertama syair yang 

tercela, yang dimana syair yang tercela ini yaitu syair yang mengandung 

kesyirikan kepada Allah swt; menghina Allah dan Rasulullah saw; bahkan 

menjatuhkan derajat agama Islam. Syair semacam ini tidak boleh di 

mendengarkan maupun di dengarkan. Yang kedua syair yang terpuji, yaitu 
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syair yang berisikan keimanan dan memiliki pijakan tauhid dan prinsip 

kebenaran dalam dirinya. Tauhid dan prinsip kebenaran inilah yang oleh 

mereka dijadikan ruh dalam syair-syairnya. Dan kategori syair ketiga yaitu 

syair moderat yang tidak menjerumuskan kedalam dosa dan juga tidak 

mendapatkan pahala karna menurut al-Biqa‟I menegaskan bahwa bukanlah 

syarat bagi dibenarkan syair bahwa ia harus bebas dari canda seperti syair 

hasan bin Tsabit yang mengandung canda dan dia ucapkan di hadapan 

Nabi saw; tanpa beliau menegurnya. 

3) Dalam pengaplikasian syair masa kini para penyair  dengan berbagai corak 

penyairannya menambah warna seni penyairan di Nusantara khususnya 

dalam Islam. Kemudian terwujudkan dengan amal saleh dalam bentuk 

tindakan sosial dan kemanusiaan, sehingga apa yang mereka ucapkan 

dalam karya-karya syair mereka juga lakukan seperti kandungan dalam 

syairnya.  

5.2 Saran-saran 

Berbicara mengenai syair pastinya akan selalu berkembang dari zaman ke 

zaman sehigga selalu memunculkan banyak hal-hal yang harus di kembangkan 

sesuai zamannya. Sehingga penulis sadar, bahwa apa yang telah penulis tulis itu 

jauh dari kata kesempurnaan, sedangkan ayat-ayat al-Qur’a>n itu bagaikan lautan 

yang sangat luas dan dalam serta juga tidak bertepi, makna-makna dalam al-

Qur’a>n itulah yang salalu kita gapai bersama. Maka penulis berharap agar 

dikemudian hari muncul insan unggul yang melakukan pembacaan dan telaah 

terhadap teman penyair perspektif al-Qur’a>n terutama pada QS. Asy-Syu‟ara >/26 

ayat 224-227, dengan penelitian yang lebih akurat dan mendalam, sebab hal ini 

sangat penting agar pemaknaan dan pandanga al-Qur‟an terhadap para penyair 

terus dikembangkan sesuai kemajuan zaman. Terakhir, semoga telaah analisis atau 
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penelitan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan 

pemikiran studi Ilmu al-Qur’a>n dan Tafsi>r, serta kemajuan khazanah kesusastraan 

kedepannya. 

  


