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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Setelah mengkaji dan menganalisa mengenai peran perempuan sebagai 

ibu dalam al-Qur’an dengan kajian secara tematik maka secara keseluruhan 

dapat diambil kesimpulan, yaitu: 

1. Dalam Al-Qur`an ada 35 ayat dalam 25 surah Al-Qur`an yang 

menggunakan term ibu baik dengan term al-umm atau al-wālidah 

menunjukkan bahwa ibu adalah seorang yang dianugerahi Allah tugas 

mulia yaitu kemampuan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui 

anak, kewajiban ibu memberikan ASI pada anaknya, ibu adalah seorang 

yang memiliki sifat-sifat keibuan (kasih sayang, perhatian, rela berkorban), 

ibu adalah seorang yang dimuliakan haknya oleh anak tiga kali lebih besar 

dari hak ayah. 

Ibu berperan sebagai role atau model bagi anak, oleh karena itu, 

ibu harus menjadi teladan yang baik bagi anak. Ibu berperan sebagai 

pendidik, karena itu ibu harus pintar agar dapat melahirkan pemimpin 

umat di masa akan datang. Dari term ibu juga memotivasi ibu untuk selalu 

meningkatkan kualitas dirinya, oleh karena berbicara tentang ibu berarti 

berbicara tentang masa depan bangsa dan negara serta agama. 

2. Sifat atau karakter yang harus ada pada Ibu ialah penting   seorang   ibu   

menjadi   ibu   yang   baik   bagi   anak memerlukan perencanaan dan 

tindak lanjut, agar ibu dapat melakukan pengasuhan yang didalamnya 

memenuhi 
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karakteristik baik bagi seorang ibu, sehingga ibu mampu mengembangkan 

karakteristik ibu yang baik bagi anak, yaitu: Pertama Keharusan mengenal 

diri maksudnya ialah mengenali diri sendiri amat penting mulai dari 

kekuatan,  kelebihan,  kemampuan  serta  kekurangan  bahkan  kelemahan 

yang ada pada dirinya. Mengenali diri sendiri yang ada di dalam jiwa ibu 

sama hal nya dengan mengenal allah SWT, karena dengan mengenal 

Allah seorang ibu akan menjunjung tinggi nilai-nilai ketakwaan, 

kemanusiaan, dan kemuliaan yang akhirnya karakter ibu yang baik akan 

menjiwai anak dengan baik pula. Kedua Pentingnya pembangunan 

maksudnya seorang ibu bertanggung jawab terhadap pentingnya 

pembangunan yaitu membangun anak yang sholeh dan sholehah. Ketiga 

Pentingnya ketakwaan bagi ibu maksudnya ialah ibu  harus  terus  

merasakan  hadirnya  Allah  dalam  dirinya.  Agar dapat mencegah 

beberapa persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya. Dengan  begitu,  

ibu  bisa  terhindar  dari segala  kesulitan  dan  mencegah penyakit jiwa. 

Seorang ibu juga merupakan seorang sumber teladan bagi keluarga 

terutama anak. Maka pentingnya ketakwaan bagi ibu akan mempengaruhi 

jiwa anak kelak. Keempat Pentingnya pendidikan menjadi ibu yaitu 

seorang ibu memiliki pendidikan yang benar sesuai dengan akidah Islam. 

Kelima Aspek Agama, moral, dan tradisi dari ketiga aspek ini, 

kesemuanya memiliki hubungan yang erat dan pantas dimiliki oleh 

seorang ibu. Keenam Aspek bahasa dan pengetahuan umum. Ketujuh 

Pengetahuan kesehatan, kedelapan Mengatur rumah tangga dan aspek 

keterampilan. 

3. Yang menjadi hal penting adalah menjadi pelajaran dan teladan dalam 

kehidupan sehari-hari, atau di implikasikan dalam setiap keadaan, mulai 
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pada diri sendiri, dalam kehidupan keluarga, sosial masyarakat, politik 

pemerintahan, dunia kerja dan dunia olahraga serta lainnya. Maka ketika 

kaum ibu selalu menjaga sifat dalam setiap waktu dan keadaan agar 

terhindar dari sifat yang tercela,maka secara tidak langsung sudah 

menyelamatkan agama dan bangsa, karena ketika sudah cacat dan rusak 

akhlak maka rusaklah agama dan bangsa.  

 

B. Saran   

Tidak ada kata yang mulia selain ucapan rasa alhamdulillahi Rabb al-

alamin atas semua Rahmat Allah SWT kepada kita semua khususnya kepada 

penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan ini. Penulis sangat menyadari 

karya tulis yang berjudul ”Peran Ibu Prespektif Al-Qur’an dan Implikasinya 

dalam Kehidupan Kontemporer”masih jauh dari kesempurnaan dan sangat 

banyak kekurangan-kekurangnnya. Untuk itu hal yang diharapakan dari 

penuliskepada para pembaca  adalah turut berpartisipasi dengan memberikan 

masukan dan sarannya.  

Beberapa hal yang dirasakan oleh penulis ketika dalam penulisan ini 

dan semoga menjadi saran kepada semua pembaca khususnya bagi penulis 

adalah: 

1. Untuk para Ibu haruslah memberikan contoh yang terbaik dalam mendidik 

anaknya dan berperan mendidik anak sesuai ilmu agama Islam.  

2. Kepada pembaca, semoga dapat mengambil pelajaran, menambah 

wawasan serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Karena dengan mengetahui sifat-sifat perempaun yang Allah sebutkan 
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dalam al-Qur’an hal ini dapat memperbaiki dan menambah kwalitas hidup 

ini khususnya bagi para perempuan. 

3. Kepada generasi mendatang, jangan pernah bosan dalam belajar dan 

teruslah berjuang melanjutkan dan mengembangkan karya-karya para 

ulama terdahulu. Semoga ini menjadi usaha dan bentuk kontribusi dalam 

menjaga dan megembangkan nilai-nilai agama dan keilmuan. 

Terakhir, penulis juga berharap semoga kajian ini bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga kita semua mampu 

mengaplikasikan dalam kehidupan. Sehingga menjadi hamba yang mulia 

dihadapanNya dan makhluk ciptaanNya. 

 

 


