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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang konsep 

perencanaan dalam al-Qur’an, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan dalam al-Qur’an dapat dibagi menjadi beberapa bentuk 

berdasarkan pentingnya dan waktunya. Akan tetapi, ada beberapa aspek 

yang selalu ada dalam setiap bentuk perencanaan tersebut, yakni; waktu, 

biaya, strategi, dan konsistensi dalam menjalankan perencanaan tersebut. 

2. Perencanaan sealalu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:  

a. Biaya, merupakan hal yang sangat krusial dalam perencanaan, karena dapat 

menentukan kelancaran perencanaan. 

b. Takut gagal, adalah perasaan takut yang membuat individu selalu berperasaan 

negatif dan memperkirakan hasil-hasil yang negatf sehingga yang terjadi 

adalah selalu takut untuk melakukan sesuatu. 

c. Kurang percaya diri, adalah keadaan seseorang yang ragu akan kemampuan 

sendiri sehingga menghalangi dia untuk berani melakukan sesuatu. 

d. Teman, memiliki pengaruh luar biasa terhadap arah hidup seseorang. Jika 

individu berada dalam lingkungan pergaulan yang baik, yang selalu 

memotivasi dan mendukung perencanaan yang dilakukan, maka perencanaan 

tersebut akan sukses, begitu juga sebaliknya. 

3. Di dalam al-Qur’an, isyarat tentng pentingnya perencanaan dapat dilihat 

dalam beberapa ayat yang menunjukan hasil dari suatu pekerjaan yang 

direncanakan dan tidak direncanakan, seperti yang terdapat dalam Q.S. 

Yusuf/12: 48-49. Ayat ini menerangkan tentang bagaimana masyarakat 

Mesir dapat melewati masa paceklik yang berlangsung selama tujuh tahun 
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dengan persedian bahan makanan yang masih tetap mencukupi selama 

masa paceklik tersebut. Sebaliknya, dalam Q.S. Ali-Imran/3: 139 justru 

menerangkan tentang hasil buruk yang diperoleh karena tidak konsisten 

menjalankan perencanaan. Dalam ayat yang lain, misalnya Q.S. An-

Nisa/5: 9, Q.S. al-Hasyr/59: 18, dan Q.S. al-‘Ashr/103: 1-3, menjelaskan 

tentang pentingnya melakukan perencanaan dalam rangka mempersiapkan 

diri menghadapi hari esok, agar kelak tidak menjadi orang-orang yang 

merugi.  

B. Saran  

Setiap pekerjaan yang dilakukan haruslah diawali dengan perencanaan, 

sebab perecanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan. Jika 

seandainya seseorang berhasil tanpa perencanaan, maka keberhasilan yang 

diperolehnya adalah bersifat semu. Akan tetapi sesuatu yang telah melalui 

perencanaan, walaupun pada kenyataannya tidak 100% sesuai dengan harapan, 

tetapi sebenarnya kemampuan merencanakan yang telah dilakukan juga 

merupakan sebuah hasil yang patut diapresiasi.  

Ada kutipan yang mengtakan everything won’t go as smooth as planned 

“semua tidak akan berjalan selancar yang direncanakan”. Bahkan sesuatu hal yang 

telah direncanakan, belum tentu akan berjalan mulus sesuai dengan harapan dan 

mungkin akan mengalami gangguan pada saat pelaksanaannya. Apabila sesuatu 

dilaksanakan tanpa perencanaan tentunya akan memiliki resiko yang lebih banyak 

dan ganguan-gangguan pada saat pelaksaannya. 

 

 

 




