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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dalam bab terakhir ini akan dijelaskan kesimpulan mengenai 

permasalahan yang dirumuskan, yaitu: 

1. Takdir berasal dari kata qadara yang berarti penentuan, pengaturan, 

dan penetapan kadar sesuatu. Allah menenukan segala sesuatu sesuai 

dengan apa yang dikehendaki-Nya. Ikhtiar berasal dari kata 

ikhtiya>run yang berarti hasil yang lebih baik. Ikhtiar diartikan sebagai 

usaha yang dilakukan dengan segala daya upaya dan kemampuan 

untuk mencapai hasil terbaik.  

Takdir dikaitkan dengan perbuatan manusia. Ada tiga pendapat 

mengenai perbuatan manusia, yakni golongan Jabariyah, golongan 

Qadariyah dan golongan Asy’ariyah. Jabariyah berpendapat bahwa 

manusia itu bagaikan robot yang tidak bisa melakukan sekehendak 

sendiri melainkan digerakkan oleh Allah Swt. atas kehendak-Nya. 

Qadariyah berpendapat manusia memiliki kebebasan melakukan 

sesuatu karena Allah Swt. telah memberi manusia akal pikiran, akan 

tetapi harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. 

Sedangkan Asy’ariyah berusaha bersikap tengah-tengah anatara 

Jabariyah dan Qadariyah yakni manusia tidak memiliki kekuasaaan 

menciptakan sesuatu tetapi manusia kuasa melakukan sesuatu, dan 

diserahkan kepada Allah Swt. 

2. Para mufassir memberikan pemahaman tentang takdir, bahwa segala 

yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah dan atas kuasa Allah. 

Kehendak dan usaha manusia, hanyalah satu di antara sekian banyak 

penyebab tercapainya apa yang didambakan, sedangkan sebab-sebab 

lain yang tidak terhitung berada di luar kemampuan manusia. Namun 
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demikian, usaha dan doa, harus tetap dilakukan, karena Allah Swt. 

akan selalu menghitung amal-amal seseorang, baik yang lahir maupun 

yang batin, dalam rangka menjatuhkan sanksi dan ganjaran 

kepadanya. Jadi takdir dan ikhtiar adalah satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan satu dengan yang 

lain mengenai proses yang terjadi pada alam manusia. 

B. Saran-Saran 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari 

kesempurnaan, baik pembahasannya, pengolahan katanya, maupun yang 

lainnya. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk 

bisa menulis lebih baik lagi. Semoga tulisan yang sangat sederhana ini 

bisa bermanfaat untuk kita semua. 


