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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakter kepemimpinan Nabi 

Muhammad yang terkandung di dalam Q.S Ali-Imran ayat 159 dibagi menjadi lima 

karakter yaitu karakter lemah lembut, karakter tidak kasar, karakter pemaaf, 

karakter suka bermusyawarah, dan karakter bertekad kuat. 

Karakter lemah lembut merupakan karakter yang penting dimiliki seorang 

pemimpin seperti halnya sifat lemah lembut yang dimiliki Nabi Muhammad Saw 

yang didapatkan melalui rahmat Allah Swt. Seperti pada sabda beliau “Aku dididik 

oleh Tuhanku, maka sungguh baik hasil pendidikan-Nya”. Nabi Mumammad Saw 

dengan sifat lemah lembutnya menjadi orang yang penyayang dan membuat hati 

para sahabatnya bergetar sehingga tetap setia mengikutinya 

Karakter tidak kasar merupakan sikap yang tidak mungkin ada pada Nabi 

Muhammad karena sifat lemah lembut yang dimilikinya. Seorang pemimpin yang 

memiliki sikap yang keras dan hati yang kasar tentunya tidak akan ada yang mau 

mengikutinya. Karakter pemaaf merupakan sifat yang Nabi Muhammad Saw 

tunjukkan pada saat sahabatnya melakukan kesalahan dengan menghianatinya akan 

tetapi Nabi Muhammad Saw dengan rahmat Allah yang dimilikinya memaafkan 

kesalahan mereka dan mendoakan ampunan dari Allah bagi mereka. 

Karakter suka bermusyawarah, hal ini diajarkan Nabi Muhammad Saw dalam 

menyelesaikan urusan terhadap suatu masalah, seperti yang sudah dipraktekkan 
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Nabi Muhammad pada saat sebelum berperang, sampai di medan perang dan saat 

selesai perang tetap senantiasa mengadakan musyawarah. Musyawarah dilakukan 

untuk mengurangi kerugian yang didapatkan pada saat melaksanakan sesuatu, 

esensi musyawarah ialah dapat saling bertukar pikiran dan pendapat antara anggota 

dengan pemimpinnya. Setelah musyawarah dilaksanakan tekad yang kuat untuk 

seorang pemimpin dalam menetapkan hasil yang telah disepakati bersama. Apabila 

seorang pemimpin memiliki keraguan atau kebimbangan dalam pengambilan 

keputusan maka tidak akan menemukan jalan keluarnya, karena sudah menjadi 

tanggung jawab seorang pemimpin, apapun hasil yang akan didapatkan harus 

senantiasa menerima dengan lapang dada dan selalu bertawakal kepada Allah Swt. 

B. Saran 

Untuk saran peneliti selanjutnya pembahasan mengenai karakter 

kepemimpinan tidak hanya dijelaskan dalam Q.S Ali Imran ayat 159 melainkan 

masih banyak terdapat didalam surah-surah lainnya, oleh karena itu penulis 

menyarankan untuk mengangkat penelitian yang berkaitan dengan nilai karakter 

kepemimpinan berdasarkan surah-surah lainnya yang terdapat didalam Al-Qur’an. 

Penulis juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat membandingkan 

antara Q.S Ali-Imran ayat 159 dengan surah yang lainnya atau berdasarkan studi 

komparatif dari dua kitab tafsir.  


