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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan  

1. Konsep Do’a Nabi Ibrahim untuk kesuksesan anaknya yaitu: 

Membentuk biah yang shalihah. Representasi biah, lingkungan yang 

shalihah bagi Nabi Ibrahim as (rumah Allah), sebagaimana Do’anya Nabi 

Ibrahim:  

Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian 

keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat 

rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan Kami (yang 

demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka Jadikanlah hati 

sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka 

dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur.(QS: Ibrahim: 37) 

 

Dan kalau kita adalah masjid (rumah Allah). Maka kita bertempat 

tinggal dekat dengan masjid atau anak-anak kita lebih sering ke masjid, 

maka mereka akan mencintai masjid. Bukankah salah satu golongan yang 

mendapat naungan Allah di saat tidak ada lagi naungan adalah pemuda 

yang hatinya cenderung kepada masjid.  Konsep kedua dari Do’a Nabi 

Ibrahim untuk kesuksesan anaknya yaitu agar anak mendirikan shalat. 

Mendirikan shalat ini merupakan karakter umat Muhammad saw.  

Nabi Ibrahim as bahkan lebih khusus di ayat yang ke-40 

berdoa agar anak keturunannya tetap mendirikan shalat. Shalat 
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merupakan salah satu pembeda antara umat Muhammad saw dengan 

selainnya. Shalat merupakan sesuatu yang sangat penting, mengingat 

Rasulullah saw memberikan arahan tentang keharusan pembelajaran shalat 

kepada anak: suruhlah anak shalat pada usia 7 tahun, dan pukullah bila 

tidak shalat pada usia 10 tahun. Rasulullah saw membolehkan memukul 

anak usia 10 tahun kalau dia tidak melakukan shalat dari pertama kali 

disuruh di usia 7 tahun. Ini artinya ada masa 3 tahun, orang tua untuk 

mendidik anak-anaknya untuk shalat. Dan waktu yang cukup untuk 

melakukan pendidikan shalat. 

 Hubungan do’a yang dibacakan Nabi Ibrahim dengan kesuksesan anaknya 

yaitu sangatlah jelas ketika Nabi Ibrahim Berdoa:

“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang 

tetap mendirikan shalat. Ya Tuhan Kami, perkenankanlah doaku.” (QS. 

Ibrahim: 40) 

 

Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang Termasuk orang-

orang yang saleh.(QS. Ash-Shaffat:  101) 

Ayat ini sangat jelas hubungannya dengan kesuksesan anaknya, 

sebagaimana telah kita ketahui bahwa Isma’il As adalah sosok seorang anak 

laki-laki yang sholeh dan selalu mentaati perintah Allah swt. Inti dari 

pendidikan Ibrahim adalah pengharapan yang sangat besar akan generasi nya 

kelak sebagai penerus yang akan melanjutkan perjuangannya dalam 

mewujudkan generasi shaleh yang menyembah kepada Allah swt. Dengan 
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pemantapan disegi aqidah maka terealisir semua pelaksanaan disegi lainnya. 

Disini terlihat kearifan Nabi Ibrahim sebagai pendidik yang profesional selalu 

yakin dengan keberhasilan pendidikan yang dilakukannya. Hal ini 

membuktikan bahwa beliau benar-benar sebagai Rasul pilihan yang menjadi 

panutan seluruh umat. 

B. Saran-saran 

Hendaklah orang tua mendoakan anaknya dalam kebaikan dan semoga 

anaknya menjadi anak yang sholeh serta berada di jalan yang lurus. 

Sebagaimana Do’anya Nabi Ibrahim terhadap anaknya.Ini adalah pelajaran 

yang mesti diketahui setiap orang tua.Doa mereka sungguh ajaib jika itu 

ditujukan pada anak-anak mereka. Jika Orang Tua ingin anaknya menjadi 

sholeh dan baik, maka doakanlah mereka karena doa orang tua adalah doa 

yang mudah diijabah. Namun ingat sebenarnya doa yang dimaksudkan di sini 

mencakup doa baik dan buruk dari orang tua pada anaknya. Jika ortu 

mendoakan jelek pada anaknya, maka itu pun akan terkabulkan. Sehingga 

orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anak 

Penulis telah berusaha dengan sangat maksimal dalam pembuatan 

thesis demi kesempurnaan tulisan sebagai salah satu syarat ujian akhir. 

Berbagai referensi penulis perkaya demi kwalitas sebuah thesis. Namun 

kesempurnaan mungkin jauh dari harapan. Untuk itu penulis sangat 

mengharapkan masukan dan saran demi kesuksesan di masa yang akan 

datang.  

 

 


