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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Berdasarkan rumusan masalah dan pokok pembahasan tentang peran 

perempuan dalam keluarga menurut al-Qur’ãn. Dalam keluarga seorang 

perempuan dapat menduduki peranan yaitu sebagai anak, istri, ibu, dan 

nenek. Namun di dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada 

peranan ibu dan istri, karena seorag ibu dan istri berperan sebagai tiang 

kedamaian, kesenangan, pendidikan, dan kasih sayang terhadap keluarganya. 

Peran perempuan di dalam keluarga menurut al-Qur’ãn memang tidak 

sebutkan secara khusus, tetapi ada beberapa peranan penting yang ditentukan 

Allah kepada perempuan, yakni: peranan ibu dan istri terhadap keluarganya 

Qs al-Baqarah/2: 233, Qs an- Nisã’/4: 34, Qs Rûm/30:21. 

5.1.2 Adapun peranan perempuan dalam masyarakat penulis merujuk ke al-

Qur’ãn  yakni Qs at-Taubah/9: 71. Selain hidup di dunia domestik, kita juga 

tidak bisa menafikan bahwa perempuan  adalah anggota masyarakat. 

Kegiatan amar ma’ruf nahi mungkar merekam semua fungsi dan peran 

seorang muslimah dalam kelompok sosialnya, peran tersebut boleh jadi 

dalam bidang keagamaaan, ekonomi, pendidikan maupun politik yang 

kesemua peran itu di jalankan dalam rangka menampilkan jati diri sebagai 

muslimah.  

5.1.3 Adapun keberadaan dan peran perempuan perspektif sosial budaya, 

Membicarakan perempuan Islam di Indonesia secara realitas budaya yang 

ada, terdapat dualisme kultural. Kultur yang pertama dirasakan masih 

membedakan laki-laki dan perempuan secara bioligis dan gender. Lelaki 

lebih superior dari perempuan. Kultur yang kedua bahwa mereka mengakui 

adanya jaminan terhadap hak-hak perempuan dan perempuan diakui 

merupakan sumberdaya manusia yang patut diperhitungkan. 

Jadi, penulis mengambil kesimpulan, dalam agama Islam perempuan sama 

kedudukannya/ sederajat dengan laki-laki disisi Allah Swt, baik di 

masyarakat maupun di dalam keluarga. kedudukan seseorang itu hanya 

dibedakan oleh tingkat ketaqwaannya kepada Allah. Orang yang paling tinggi 

tingkat ketaqwaannya akan tinggi pula kedudukannya di sisi Allah Swt. Di 
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dalam al-Qur’ãn perempuam sama di hadapan Allah, tetapi gender yang 

membuat bergesernya kedudukan perempuan menjadi subordinasi. 

 

5.2 Saran  

Dari hasil penelitian ini, Islam memandang posisi perempuan pada dasarnya sama 

dengan laki-laki. Untuk mengatasi persoalan ini penulis memberikan saran untuk 

para Muslimah yakni:  

a. perempuan yang baik adalah perempuan yang menjalankan kehidupan 

seoptimal mungkin menurut al-Qur’an dan Hadis, mampu menjalankan 

peran, fungsi, hak dan kewajibannya.  

b. Secara Sosiologis, perempuan merupakan makhluk bermasyarakat, 

mempunyai tanggung jawab dan peran terhadap pembangunan Negerinya 

yang damai dan di ampuni Allah Swt (baldatun thayyibatun wa rabbun 

ghafur). Dalam merealisasikan kehidupan di atas, Islam memasukkan unsur-

unsur kewajiban, hak, larangan dan beberapa ketentuan khusus dalam satu 

kerangka tugas keagamaan. 

c. Sudah saatnya pemerintah mengadakan lembaga keagamaan dan pendidikan, 

“pengkajian perempuan” sebagai wadah yang memberi ruang untuk mengkaji 

persoalan kedudukan perempuan dalam agama, diperlukan kajian kritis untuk 

mengakhiri bias dan dominasi laki-laki dalam penafsiran agama. 

 


