
78

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bahasan tentang radha’ dalam al-Qur’an dan Sains (Studi Analisis

Tematik) yang sederhana ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Radha’ asal kata dari radhi’a yardho’u radha’atan artinya anak bayi yang

menyusu. Dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada

para ibu untuk menyusui anak yang dilahirkannya, perintah ini bukan

kewajiban bagi para ibu tapi suatu anjuran. Dalam surah al-Baqarah ayat 233

dijelaskan masa penyusuan itu maksimalnya dua tahun penuh tidak boleh lebih

dari dua tahun.

Dalam surah al-Nisa juga dijelaskan jika ibu kandung tidak bisa

memberikan ASI kepada bayinya maka si bayi boleh disusukan oleh

perempuan lain dengan syarat memberikan  imbalan sebagai upah karna

perempuan tersebut telah menyusui si bayi. Bayi yang disusui oleh perempuan

lain akan menimbulkan hubungan mahram antara bayi dengan ibu yang

menyusui dan keluarga ibu yang menyusui. dalam hal ini mufassir berbeda

pendapat mengenai jumlah susuan yang bisa menyababkan mahram, tetapi

mayoritas ulama sepakat bahwa jika ASI telah sampai kekerongkongan si bayi

baik sedikit atau banyak itu sudah menjadi mahram.

2. Dalam tinjauan sains air susu ibu (ASI) mempunyai beberapa manfaat. ASI

merupakan makanan yang paling sempurna bagi bayi, pemberian ASI berarti

memberikan zat-zat gizi yang bernilai tinggi yang dibutuhkan untuk

pertumbuhan dan perkembangan otak dan saraf bayi. Bayi yang minum ASI
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dari lahir hingga enam bulan pertama akan menumbuhkan pertumbuhan yang

lebih baik dan sehat dibanding dengan bayi yang tidak minum ASI. Kesan baik

ini bukan hanya dirasakan bayi ketika masih kecil namun sepanjang hayat.

B. Saran

Melalui skripsi yang sederhana ini penulis menyadari akan kedangkalan

ilmu yang penulis miliki, karya tulis ini jauh dari kesempurnaan, banyak

kekurangan dari apa yang penulis sadari. Oleh sebab itu kritik dan sarannya yang

bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Selanjutnya diharapkan kepada mahasiswa khususnya tafsir hadits untuk

menggali lebih dalam tentang makna suatu ayat yang berhubungan dengan radha’

dalam al-Qur’an.


