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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian dengan judul “Kajian Tafsir Al-Qur’an Oleh KH. M. Rasyid 

Ridho di Channel Youtube SYIMA Sabilal Muhtadin” merupakan sebuah 

penelitian yang dilakukan kepada penafsiran KH. M. Rasyid Ridho dalam Channel 

Youtube SYIMA Sabilal Muhtadin. Penelitian ini terfokus pada bagaimana metode 

serta corak penafsiran KH. M. Rasyid Ridho dalam menafsirkan Al-Qur’an dalam 

Channel Youtube SYIMA Sabilal Muhtadin. 

Pada penelitan metode penafsiran, dapat ditemukan bahwa penafsiran KH. 

M. Rasyid Ridho dalam Channel Youtube SYIMA Sabilal Muhtadin menggunakan 

metode ijmali, yang mana dengan metode ini beliau menafsirkan ayat-ayat Al-

Qur’an secara garis besar, tanpa perincian detail sama sekali. Oleh sebab itu 

penafsiran yang disajikan terasa ringkas dan padat, menyangkut kata-kata yang 

memerlukan penjelasan. Adakalanya metode ijmali ini terkesan menterjemah kata 

saja. Metode ijmali yang dipakai oleh KH. M. Rasyid Ridho memang sangat mudah 

untuk difahami karena tidak mengandalkan pendekatan analitis, tetapi dilakukan 

dengan pola tafsir yang mudah dan tidak berbelit-belit. Metode ijmali memiliki 

tujuan dan target bahwa pembaca / pendengar harus bisa memahami kandungan 

pokok Al-Qur’an sebagai kitab suci yang memberikan petunjuk hidup. 

Pada penelitian corak penafsiran, dapat ditemukan bahwa penafsiran KH. 

M. Rasyid Ridho dalam Channel Youtube SYIMA Sabilal Muhtadin menggunakan 
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corak sufi, yang mana dengan corak ini beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an 

memiliki kecenderungan atau spesifikasi keilmuan yang lahir karena pengaruh latar 

belakang pendidikan, lingkungan dan akidah beliau sarat akan nuansa tasawufnya, 

yang kemudian mewarnai secara dominan penafsiran Al-Qur’an beliau.  

 

B. Saran 

Skripsi ini membahas penafsiran KH. M. Rasyid Ridho dalam Channel 

Youtube SYIMA Sabilal Muhtadin. Apabila pembaca ingin melanjutkan penelitian 

ini maka bisa dilihat dalam Channel Youtube SYIMA Sabilal Muhtadin. Disana 

masih banyak penafsiran ulama yang tidak penulis teliti. Semoga dengan adanya 

penelitian ini dapat memudahkan teman-teman untuk melanjutkan penelitian ini 

terhadap ulama lain dalam Channel Youtube SYIMA Sabilal Muhtadin.  

Banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini, terkhusus penelitian pada 

biografi KH. M. Rasyid Ridho yang masih sangat minim literatur yang didapat oleh 

penulis. Semoga dengan penelitian semacam ini, akan menambah khazanah 

keilmuan khususnya dalam bidang studi ilmu al-Qur’an dan tafsir. 

 

 

 

 

 

 


