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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan rumusan masalah dan pokok pembahasan tentang wanita kurang 

akal menurut hadits. Hadits di atas diriwayatkan oleh Sunan Abū Dāwud, 

Sunan at-Tirmidzi, Sunan Ibnu Mājah, Musnad Ahmad bin Hanbal, dengan 

sanad bersambung dan disandarkan kepada Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘Alaihi wa 

Sallam. Hadits tersebut diriwayatkan oleh banyak shahabat sehingga 

kedudukannya  menjadi mutawattir. Pada dasarnya hadits di atas adalah 

shahih, meskipun ada ulama yang menjarh beberapa rawi pada jalur at-

Tirmidzi saja. Namun tingkatan jarh tersebut masih tingkatan paling rendah. 

Karena adannya beberapa jalur yang meriwayatkan maka hadits ini dapat 

saling menguatkan sehingga kualitasnya Ṣahih. Hadits ini dapat dijadikan 

dalil ataupun hujjah. 

2. Memahami hadits Nabi tentang wanita kurang akal dengan dua pemahaman, 

yaitu:  

a. Pemahaman secara tekstual. Memahami hadits tentang wanita kurang 

akal  secara tekstual akan melahirkan pemahaman yang keliru. Berarti 

wanita itu hina penuh dosa, berdasarkan kalimat “Sebagian besar dari 

kalian adalah penghuni neraka”, lemah, tidak berapa pandai dan 

kurang keyakinannya serta mudah tergoda. Kalau pemahaman ini 

diterima berarti kedudukan wanita tidak sama dengan laki-laki. 

Sedangkan Allah sendiri menyebutkan dalam al-Qu’rān bahwa 

kedudukan wanita dan laki-laki itu sama di sisi Allah SWT. Bahkan, 

al-Qu’rān meninggikan derajat kaum wanita, seperti ibu Nabi Isa AS, 

Istri-istri Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam. Al-Qu’rān juga 

menyebut seorang penguasa wanita, seperti Ratu Saba’ yang 

memimpin kaumnya dengan penuh kebijaksanaan, dan banyak lagi 

contoh lain yang menjelaskan bahwa wanita itu tidak kurang akal. 

b. Secara kontekstual, hadits ini mengandung makna majazi. Makna 

kekurangan “akal” yang sesungguhnya sudah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya. Bahwa “kurang akal” adalah kesaksian dua orang wanita 
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sama dengan kesaksian satu orang laki-laki, karena berdasarkan 

petunjuk al-Qu’rān yang mengatakan bahwa kekurangan akalnya dari 

sisi kelemahan hafalannya, dan bahwa persaksiannya harus diperkuat 

dengan persaksian wanita lain yang mendukungnya, karena kadang ia 

lupa sehingga bisa jadi ia menambah atau mengurangi dalam 

persaksian. 

Selain itu menimbang perkembangan zaman dan kemajuan 

ilmu pengetahuan maka dalam memahami makna hadits ini, penulis 

cenderung mengambil atau menyetujui pendekatan bahwa istilah 

“kurang akal dan agama” bukanlah merupakan sebuah “taqrir” akan 

tetapi dalam konteks ini Rasūlullāh memakai istilah tersebut semata-

mata sebagai pendekatan yang halus dalam kata pengantar untuk 

memberi nasehat. 

 

5.2 Saran 

Dengan penelitian yang sangat sederhana ini, penulis menyadari barangkali banyak 

terdapat kekurangan dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, jangan jadikan penelitian 

ini suatu kajian final, karena tidak menutup kemungkinan terdapat kejanggalan-

kejanggalan yang belum tersentuh oleh penulis dalam pembahasan ini. 

Penulis juga mengharapkan adanya kritikan dan saran yang mendidik 

sehingga akan dapat memperbaiki kesalahan-kesalah penulis dalam menyusun 

skripsi ini, dan penulis juga berharap akan adanya penelitian lanjutan sehingga dapat 

menjelaskan kekurangan-kekurangan penelitian penulis ini. 

 


