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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Al-Qur‟an menegaskan kepada umat manusia untuk memperhatikan 

ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Karena, di samping dapat 

mengantarkan pada keyakinan dan kebenaran Ilahi, iajuga dapat memberikan 

alternatif baru melalui pengintegrasian dengan perkembangan situasi dan 

kondisi masyarakat. Tentunya, dengan tidak mengorbankan prinsip pokok dan 

mengabaikan ajaran yang tidak termasuk dalam wilayah ijtihad para ulama.1 

Al-Qur‟an merupakan nama yang diberikan kepada firman Allah yang 

diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, dengan melalui suatu utusan 

(malaikat) yang merupakan mukjizat yang dituliskan di dalam mushaf serta 

harus disampaikan kepada umat manusia untuk dibaca, dihayati dan 

diamalkan isinya, agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia 

dan di akhirat.2 

Di antara ayat yang terus dikaji adalah ayat-ayat yang berbicara 

tentang perempuan, tidak akan pernah pupus pembahasan ini selagi masih ada 

kehidupan alam ini. Bahkan dalam al-Qur‟an pun dijadikan sebagai salah satu 

nama surah dan juga banyak kisah-kisah hikmah tentang perempuan. Ini 

mengindikasikan bahwa Allah menyebutnya secara khusus tentang perempuan 

baik yang berperan sebagai istri dan juga sebagai ibu dalam firmanNya.

                                                             
1
M.Quraisy Shihab, Membumikan Al-Qur‟ān,  (Bandung: Mizan, 1994),hlm. 100. 

2
Muhammad Ali Hasan, Studi Islam Al-Qur‟an & As Sunnah, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2000), hlm. 69. 



2 
 

 
 

 

Sungguh telah dijelaskan di dalam Al-Qur‟an betapa pentingnya peran 

perempuan, baik sebagai ibu, istri, saudara perempuan, mapun sebagai anak. 

Demikian pula yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. 

Adanya hal-hal tersebut juga telah dijelaskan dalam sunnah Rasul. Peran 

perempuan dikatakan penting karena banyak beban-beban berat yang harus 

dihadapinya, bahkan beban-beban yang semestinya dipikul oleh pria. Oleh 

karena itu, menjadi kewajiban bagi kita untuk berterima kasih kepada ibu, 

berbakti kepadanya, dan santun dalam bersikap kepadanya. Kedudukan ibu 

terhadap anak-anaknya lebih didahulukan daripada kedudukan ayah. Ini 

disebutkan dalam firman Allah, 

ُو َوْىًنا َعَلى َوْىٍن َوِفَصالُُو ِف َعاَمْْيِ َأِن اْشُكْر ِل  ْنَساَن ِبَواِلَدْيِو ََحََلْتُو أُمُّ َنا اْْلِ ي ْ َوَوصَّ
 َوِلَواِلَدْيَك ِإَِلَّ اْلَمِصيُ 

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada 

ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah 

yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu. 

Hanya kepada-Ku lah kamu akan kembali.”QS. Luqman [31] : 14.3 

 

Perempuan sebagai makhluk yang dikodratkan sebagai perantara 

lahirnya manusia di bumi ini. Perempuan sanggup mengandung, melahirkan, 

memelihara calon manusia dan mendidiknya. Apabila kita membahas tentang 

tugas kaum ibu, sungguh suatu tugas yang tidak ringan. Allah SWT telah 

menentukan kodrat perempuan yang berat itu, kadang kala kaum Adam 

kurang mau memahami. Secara fisik dan rohani memang perempuan 

dipersiapkan memiliki kesanggupan. Perempuan sebagai ibu adalah pendidik 

                                                             
3
Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010), 

hlm. 412. 
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paling primer bagi manusia. Kaum ibu yang ideal tidak sekedar dapat bobot 

(hamil), namun ibu harus berbobot (berkualitas). Anak-anak mereka tidak 

cukup dijamin kebutuhan jasmaninya, namun rohaninya juga lebih penting.  

Wajib atas seorang ibu menyusui anaknya yang masih kecil, 

sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala, yang artinya : 

 لَوُ َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن َأْوََلَدُىنَّ َحْوَلْْيِ َكاِمَلْْيِ ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى اْلَمْولُودِ 
لَُّف نَ ْفٌس ِإَلَّ ُوْسَعَها ََل ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَىا َوََل رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ََل ُتكَ 

ُهَما َوَتَشاُوٍر َفََل  َمْولُوٌد لَُو ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك َفِإْن َأرَاَدا ِفَصاًَل َعْن تَ رَاٍض ِمن ْ
ْوََلدَُكْم َفََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتْم َما آَتَ ْيُتْم ُجَناَح َعَلْيِهَما َوِإْن أََرْدُُتْ َأْن َتْستَ ْرِضُعوا أَ 

 بِاْلَمْعُروِف َوات َُّقوا اللََّو َواْعَلُموا َأنَّ اللََّو ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصٌي 
Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 

dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin 

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika 

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan.”. Al Baqarah [2]: 233. 
 

Dari ayat tersebut di atas, yang menjadi topik pembahasan para ulama 

tafsir berkisar pada siapa yang dimaksud al-walidat, bagaimana hukum 

memberikan ASI, berapa lama masa memberikan ASI, serta hikmah yang 

terkandung dari pemberian ASI pada anak. Ibn Katsir (w. 774 H) dalam hal ini 

tetap mengunakan makna al-walidat dalam menafsirkannya dengan tidak 
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menyebutkan adanya perbedaan pengertian, yaitu para ibu hendaknya 

menyusukan anaknya.4 

Sayyid Qutb (w. 1367 H) berpendapat bahwa yang dimaksud adalah 

wanita yang ditalak.5 Adapun pendapat yang kuat menurut Ali ash-Shabuni 

adalah ibu secara umum baik yang masih dalam ikatan pernikahan maupun 

yang sudah ditalak sebagaimana yang dipilih oleh Abu Hayyan (w. 745 H), 

Al-Maraghi (w. 1945 M) pun berpendapat seperti ini.6 

Ibu adalah rumah bagi anak sebelum anak itu dilahirkan. Ibu adalah 

seorang pengajar yang memberi nasehat tentang petunjuk kehidupan ketika 

seorang anak membutuhkan petunjuk bimbingannya. Ibu adalah manusia 

ciptaan Allah yang memberikan sesuatu tanpa batas  dan tidak mengharapkan 

imbalan apa-apa atas semua pemberiannya. Seorang anak yang senantiasa 

mendambakan ibu yang baik dan sholehah, taat menjalankan ibadah mahdah, 

rajin menjalankan syariat hukum sesuai dengan aturan agama islam, 

memberikan kasih sayang yang tulus, mendidik dengan baik dan berbudi 

pekerti yang luhur. Itulah yang disebut dengan ibu ideal, dalam pandangan 

Islam. Wanita muslimah tidak pernah lupa bahwa tanggung jawab ibu dalam 

mengasuh anak dan membentuk kepribadian mereka lebih besar dari pada 

tanggung jawab ayah.7 

                                                             
4
Abu al-Fida Isma‟il ibn Katsir, Tafsir al-Qur‟an al-„Adhim, juz 2, (Beirut : Dar al-Fikr, 

1995), hlm. 664. 
5
Sayyid Qutb, fi Dhilal Al-Qur‟an, jilid 1,(Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998), hlm. 

156. 
6
Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Juz II, (Mesir : Mustafa al-Babi 

Halwi wa Auladuh, 1972), hlm. 233. 
7
Muhammad Ali al-Hasyimi, Muslimah ideal, (Yokyakarta : Mitra Pustaka, 2004), hlm. 

251-252. 
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Ibu yang ideal adalah ibu yang berhasil dalam menjalankan perannya 

secara maksimal sebagai seorang ibu. Ia harus dapat membaca pribadi anak-

anaknya, persoalan dan problem yang dihadapi, bagaimana berinteraksi 

dengan mereka, bagaimana cara mendidik, bagaimana mengajarkan al-Qur‟an, 

dan bagaimana mengajarkan masalah-masalah yang berkaitan dengan agama 

dan pendidikan, serta memiliki pengetahuan tentang sarana pendidikan 

modern dan cara penggunaannya.8 

Namun dalam era modernisasi9 di mana perubahan-perubahan sosial 

terjadi sangat cepat, telah mempengaruhi nilai-nilai kehidupan, termasuk 

dengan corak kehidupan keluarga modern. Peran dan fungsi ibu terpengaruh 

akibat emansipasi wanita, di dorong pula oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi membuat ibu modern turut bersama para bapak memasuki lapangan 

pekerjaan di luar rumah. Keadaan ini membuat ibu tidak dapat lagi 

memusatkan perhatiannya pada pendidikan anak (terutama yang masih kecil). 

Kesibukan orang tua bekerja di luar rumah dan kurangnya pemahaman 

kaum perempuan terhadap peran dan fungsinya sebagai pendidik utama dan 

pertama bagi anak, menyebabkan pendidikan anak tidak optimal diberikan 

oleh orang tua. Sebagaimana dijelaskan oleh Zakiah Daradjat bahwa dalam 

fenomena sehari-hari, pendidikan anak di keluarga lebih sering terjadi secara 

                                                             
8
Adil Fathi Abdullah, Menjadi Ibu Ideal, (Jakarta : Al-Kautsar, 2005), hlm. 121. 

9
Terma modern, Modernisme, Modernisasi, seperti terma-terma lainnya yang berasal dari 

Barat, telah dipakai dalam bahasa Indonesia. Dalam masyarakat Barat modernisme berarti pikiran, 

aliran, gerakan dan usaha-usaha untuk mengubah paham-paham, adat-istiadat, institusi-institusi, 

lama dan sebagainya, agar semua itu menjadi sesuai dengan pendapat-pendapat dan keadaan-

keadan baru yang di timbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi Modern. Lihat : Harun 

Nasution, Islam Rasional : Gagasan dan Pemikiran (Bandung : Mizan, 1995), hlm. 181. 
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alamiah, tanpa kesadaran dan perencanaan orang tua, padahal pengaruh dan 

akibatnya sangat besar.10 

Kajian tentang perempuan sebagai ibu termasuk salah satu 

pembahasan yang detail, mulai dari peran dan tanggung jawab hingga 

kepribadian dan akhlaknya, baik mereka yang diceritakan sebagai perempuan 

mukminat maupun perempuan yang jahiliyah. Bahkan dari kisah-kisah atau 

permasalahan yang disebutkan banyak mengandung hikmah dari setiap 

perjalanan kehidupan, masing-masing mereka memiliki karakter dan 

kepribadian yang berbeda, hal ini tentunya agar manusia mengambil pelajaran 

dan menjadikan sebagai standar pokok dalam semua lini kehidupan. Maka dari 

itu, perlu di identifikasikan seperti apakah sifat atau karakter perempuan 

terutama perempuan yang berperan sebagai seorang ibu yang Allah sebutkan 

dalam al-Qur‟an. 

Tugas-tugas istri sebagai seorang ibu ialah Fardhu ‟Ain. Para 

ulama dalam hal ini sepakat, membela hak-hak perempuan yang 

menyatakan: ”Betapapun juga, prinsip dasar yang harus kita ikuti atau kita 

upayakan agar selalu dekat padanya ialah “rumah”. Saya benar-benar 

merasa gelisah pada kebiasaan para ibu rumah tangga yang meninggalkan 

(membiarkan) anak-anaknya tinggal dan diasuh oleh para pembantu atau 

diserahkan pada tempat penitipan anak. Nafas seorang ibu memiliki 

                                                             
10

Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan  Sekolah,(Jakarta  

: Ruhama, 1995),  hlm. 34. 
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pengaruh yang luar biasa dalam menumbuhkan dan memelihara perilaku 

kebajikan dalam diri anak-anaknya.11 

Peran ibu apabila diserahkan kepada pembantu rumah tangga 

dengan mutlak, akan berakibat fatal bagi anak. Sampai dimana idealisme 

seorang pembantu? Sebagai seorang ibu peranan apa yang harus tidak 

boleh diabaikan dan apa akibatnya apabila peran itu diabaikan? Di tangan 

kaum ibu berhasil tidaknya membuat apa yang di atas bumi ini lebih 

berharga dari pada apa yang ada di dalam bumi. Manusia-manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Allah lebih berharga dari pada emas dan 

mutiara yang dikandung bumi. Manusia-manusia kufur dan durhaka, lebih 

rendah harganya dari pada gas belirang dan batu bara. Atau mungkin 

wujud manusia, namun nilainya seperti magma dalam tanah. 

Disinilah letak peranan perempuan sebagai ibu, cukup berat 

menuntut rasa tanggung jawab yang tidak ringan. Berhasil tidaknya 

generasi yang ideal di tangan kaum perempuan. Tidaklah berlebihan 

apabila Rasulullah SAW memberi penghargaan terhadap kaum ibu, 

sebagaimana dalam Hadits Riwayat Imam Ahmad, bahwa Rasulullah 

bersabda: "Surga itu berada di bawah telapak kaki paraibu". 

Berdasarkan paparan di atas penulis sangat tertarik untuk 

mengangkat sebuah tema yaitu”Peran Ibu Prespektif Al-Qur’an dan 

Implikasinya dalam Kehidupan Kontemporer” 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah  

                                                             
11

Husein Muhammad, Fiqih Perempuan, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 126. 
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Dalam al-Qur‟an, kata al-umm terulang sebanyak 35 kali dalam 

berbagai bentuknya pada 22 surah dalam 31 ayat, 24 kali dalam bentuk 

mufrad dan 11 kali dalam bentuk jamak.12 “sedang kata al-walidah 

terulang 4 kali, pada 3 surah pada 3 ayat, 3 kali dalam bentuk mufrad dan 

1 kali dalam bentuk jamak.13 

Untuk memberikan arah kajian yang lebih terfokus pada 

permasalahan, penelitian ini membahas seputar masalah peran seorang ibu 

dalam Al-Qur‟an. Namun untuk membatasi masalah penelitian ini, dibatasi 

setelah melakukan analisis terhadap 28 kata umm yang mengandung 

makna ibu (dalam arti sesungguhnya) dalam beberapa kitab tafsir, 

ditemukan penjelasan para mufassir yang relatif mendetail tentang peranan 

ibu dalam pendidikan anak yaitu dari Qs. Al-Baqarah[2]: 233, Luqman 

[31]: 14, dan Al-Ahqaaf [46]: 15. QS. Thaahaa [20]: 38, 40. QS. Al 

Qashash [28]: 7, 10, 13. QS. Al Mu'minuun [23]: 50. QS.Al Maa'idah [5]: 

17, 116. QS. Maryam [19]: 28. QS. An Nisaa' [4]: 23. dan juga hadits 

lainnya yang berkaitan. 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, sebagaimana berikut: 

a. Apa peran dan keutamaan perempuan sebagai seorang ibu dalam al-

Qur‟an? 

                                                             
12

Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi, al-Mu‟jam al-Muhfahras li Alfaz al-Qur‟an al-Karim, 

(Beirut : Dar al-Fikr 1992), hlm. 101-102. 
13

Ibid., hlm. 931. 
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b. Bagaimanakah implikasi sifat ibu dalam al-Qur‟an terhadap kehidupan 

kontemporer? 

 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui peran perempuan sebagai seorang ibu yang Allah sebutkan 

dalam al-Qur‟an. 

b. Mengetahui sifat atau karakter yang harus ada pada diri seorang 

perempuan sebagai seorang ibu dalam al-Qur‟an 

c. Mengetahui implikasi sifat perempuan dalam al-Qur‟an terhadap 

kehidupan kontemporer 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Pragmatis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi 

perempuan khususnya para ibu tentang pentingnya peran ibu 

sebagai pendidik anak dalam keluarga. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai 

ayat yang dipaparkan. Dan hasil penelitian ini kiranya dapat 

memberikan informasi dan bahan masukan untuk diri sendiri agar 

mendapatkan khazanah dalam pengetahuan Islam. 
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c. Penelitian ini juga untuk menambahkan khazanah sebagai 

kontribusi ilmiah dalam bidang ilmu tafsir dan ulumul Al-Qur‟ān, 

sebagai pedoman bagi akademisi perguruan tinggi almamater dan 

masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang hikmah peran 

perempuan sebagai seorang ibu dalam Al-Qur'an. 

D. Penegasan Istilah 

Dari uraian di atas, maka peneliti ingin mengambil judul "Peran 

Ibu dalam Al-Qur‟an dan Implikasinya dalam Kehidupan Kontemporer”. 

Untuk memperjelas maksud dari judul penulisan ini dan menghindari 

terjadinya kesalah fahaman, maka penulis mencantumkan penjelasan 

istilah pada judul di atas, yakni sebagaimana dalam definisi berikut ini: 

1. Peran: kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu 

yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang 

yang berkedudukan di masyarakat”. Peran lebih banyak menunjuk satu 

fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Peran adalah sesuatu 

yang dapat  diartikan  memiliki  arti positif  yang  diharapkan  akan 

 mempengaruhi sesuatu yang  lain. 

Dalam kamus bahasa Inggris, peran (role) dimaknai sebagai tugas 

atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang  dalam 

penelitian ini peran didefinisikan sebagai aktifitas yang diharapkan dari 

suatu kegiatan, yang menentukan suatu proses keberlangsungan. 
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2. Ibu: dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ibu berarti orang 

perempuan yang telah melahirkan seseorang, sebutan untuk seorang 

wanita yang telah bersuami, bagian yang pokok (besar, asal), yang utama 

diantara beberapa hal lain yang terpenting.
14

Sebagai seorang istri,
15

 dan 

seorang ibu.
16

 

3. Al-Qur‟an, Kata al-Qur„an secara etimologi berasal dari kata “Qara‟a- 

yaqra‟u” yang berarti menghimpun huruf-huruf dari kata antara satu 

dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi.
17

 Sedangkan al-

Qur‟an secara terminologi adalah firman Allah SWT yang bersifat atau 

berfungsi sebagai mu‟jizat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang 

ditulis dalam mushaf-mushaf  yang dinukilkan dan diriwayatkan dengan 

jalan mutawatir dan dinilai beribadah membacanya.
18

 

4. Implikasi, yaitu kondisi terlibat pada suatu keadaan.
19

 Akibat yang 

ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan 

sesuatu. 

5. Kontemporer, yaitu masa kini atau  dewasa ini.
20

 

Setelah dapat diketahui penjelasan definisi dari masing-masing 

istilah maka dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan peran 

                                                             
14

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997),  hlm. 364. 
15

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-

istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara kalian." (QS. Ar- Rum [30]: 21). 
16

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada ibu-bapaknya; 

ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan 

menyapihnyadalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu 

bapakmu. hanya kepada-Ku lah kamu akan kembali. " (QS. Luqman [31]: 14). 
17

Manna Khalil al-Qattan, Mabahis Fi Ulum al-Qur‟an,( Study Ilmu-ilmu Al-Qur‟an ) 

Ter. H. Aunur Rafiq El-Mazni, ( Jakarta : Litera Antar Nusa, 1994), hlm.15. 
18

Masyfuk Zuhdi, Pengantar Ulum al-Qur‟an, ( Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1990), hlm.1-

2. 
19

Alex, Kamus Ilmiah Populer Kontemporer, (Surabaya: Karya Harapan). 
20

Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 412. 
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perempuan sebagai ibu dalam al-Qur‟an yaitu sesuatu yang dapat 

 diartikan  memiliki  arti positif  yang  diharapkan  akan  mempengaruhi 

sesuatu yang  lain, lebih banyak menunjuk satu fungsi. Sifat yang dimiliki 

oleh perempuan sebagai ibu dalam al-Qur‟an yang Allah sebutkan melalui 

firman-Nya. Sedangkan Implikasinya adalah mengambil pelajaran dan 

meneladaninya dalam kehidupan dari semua sifat-sifat dan peran 

perempuan yang Allah sebutkan dalam al-Qur‟an. Kemudian jika 

kontemporer adalah kehidupan masa kini maka dalam 

mengimpliasikannnya adalah disemua lini kehidupan masa kini baik 

keluarga, sosial politik maupun Negara. 

E. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mempermudah pembahasan dan pemahaman serta 

mendapatkan hasil yang maksimal dan saling terkait maka, Suatu karya ilmiah 

yang bagus dan berurut memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan 

karya ilmiah tersebut mudah dipahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan 

penelitian ini akan dirangkaikan urutan sistematika pembahasannya sebagai 

berikut: 

BAB I : Yang merupakan pendahuluan, yang berisikan: Latar Belakang, 

Pembatasan dan Perumusan Masalah, Batasan, Tujuan dan 

Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika 

Pembahasan.  

BAB II  : Yang merupakan kajian teori ulasan mengenai tinjauan umum 

tentang, sifat perempuan sebagai seorang ibu dalam al-Qur‟an 
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yang meliputi pengertian ibu dan identifikasi sifat dan peran ibu 

dalam al-Qur‟an, karakter dan tanggung jawab seorang ibu. 

Serta penelitian yang relevan yang merupakan tinjauan 

kepustakaan untuk memberi penjelasan dimana letak kebaruan 

penelitian ini. 

BAB III  : Pembahasan metodologi penelitian tentang peran perempuan 

sebagai seorang ibu dalam al-Qur‟an. Dilanjutkan dengan 

metode penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan 

bagaiamana cara yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini 

serta pendekatan apa yang akan dipakai. 

BAB IV : Analisis peran ibu dalam al-Qur‟an, dan implikasinya dalam 

kehidupan kontemporer. 

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


