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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi tematik yang telah dibahas, secara keseluruhan

dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Kata al-Nisā’ secara keseluruhan terdiri dari 57 kali pengulangan

dalam al-Qur’an baik itu dari kata asalnya maupun turunannya.

Sedangkan kata al-Mar’aḧ berjumlah 25 kali pengulangan dalam al-

Qur’an, masing-masing keduanya tersebar di 15 surah dalam al-

Qur’an.

2. Pada hakikatnya, kata al-Nisā’dan al-Mar’aḧ memiliki arti yang sama

yakni perempuan yang memiliki usia dewasa. Namun, keduanya

memiliki konteks dan arah yang  berbeda.

3. Penggunaan kata al-Nisā’dalam al-Qur’an adalah menjelaskan tentang

fungsi dan peran perempuan dalam keluarga, seperti penggunaan lafaz

al-Nisā’ dalam menjelaskan perempuan sebagi ibu bagi anak-anaknya

dan istri bagi suaminya. Kemudian dalam  urusan pernikahan, seperti

menjelaskan tentang mahar, talaq, zihar, dan lain sebagainya.

Sedangkan yang berkaitan dengan kefitrahan atau kudrat perempuan

adalah penjelasan mengenai nifas, haid, menyusui dan melahirkan.

4. Adapun penggunaan kata al-Mar’aḧ dalam al-Qur’an adalah

menjelaskan tentang fungsi dan peran perempuan dalam urusan sosial,

suatu peristiwa tertentu, atauadanya nilai pendidikan dan interaksi
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lainnya. Seperti penyebutan al-Qur’an tentang perempuan Madyan

yang meminumkan ternaknya, kepemimpinan ratu Balqis,

pembangkangan istri Nabi Nuh dan Luth as, dan kisah perempuan

yang selalu membawa api dan kayu bakar.

5. Terdapat beberapa ayat yang menggunakan kata al-Mar’aḧ yang

menunjukkan sebagai istri, namun yang dimaksudkan bukanlah

menunjukkan fungsi dan peran sebagai seorang istri sebagaimana

penggunaan kata al-Nisā’. Jadi,  di tinjau dari segi perbedaanya maka

kata al-Nisā’atau istri digunakan untuk urusan  perempuan dalam

berumah tangga sedangkan kata al-Mar’aḧ atau perempuan secara

umumnya digunakan untuk urusan perempuan dalam lingkungan

kemasyarakatan. Kemudian, jika di tinjau dari persamaannya beberapa

ayat juga menggunakan kata al-Mar’aḧ menunjukkan seorang istri

seperti penyebutan imraat al-Aziz, imraat Nuh, dan imraat Fir’aun.

Akan tetapi di dalamnya tidak mengandung tentang perannya sebagai

seorang istri, yakni hanya menjelaskan tentang ibrah atau adanya

peristiwa tertentu,

6. Penafsiran Wahbah al-Zuhailī terhadap kata al-Nisā’dan al-Mar’aḧ

dengan mufassir lainnya tidak terdapat perbedaan penafsiran secara

mendasar, namun dalam penjelasannya lebih mudah dipahami dan

dalam cara penulisannya dituangkan  secara sistematis.

7. Keunggulan dari Tafsīr al-Munīr jika dibandingkan dengan tafsir

lainnya adalah dalam penyampainnya lebih menyesuaikan pada
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kondisi kekinian namun tetap memperhatikan pada sumber-sumber

yang ma’tsur.

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 “Makna al-Nisā’dan al-Mar’ah dalam al-Qur’an

(Tinjauan Terhadap Tafsir al-Munīr)” masih jauh dari kesempurnaan dan

sangat banyak kekurangan-kekurangnnya. Untuk itu hal yang diharapakan dari

penulis kepada 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. Butuhnya ilmu pengetahuan yang luas untuk dapat menghasilkan

suatu karya khususnya dibidang keilmuan.

2. Kepada pembaca, semoga dapat mengambil pelajaran, menambah

wawasan serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Karena dengan mengetahui akan fungsi dan peran perempuan dalam

al-Qur’an hal ini dapat memperbaiki dan menambah kwalitas hidup ini

khususnya bagi para perempuan.
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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.


