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BAB V  

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

 Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penafsiran ayat-ayat tentang hak dan kewajiban suami 

terhadap istri dalam perpektif Al-Qur’an sangat banyak 

memberikan gambaran yang luas akan makna yang 

berbeda-beda, banyak diantara para mufasir cenderung 

menafsirkan ayat-ayat tersebut sesuai kebutuhannya 

masing-masing, sehingga muncul kecenderungan untuk 

menyudutkan seorang wanita dalam penafsirannya.  

2. Zainab Al-Ghozali memberikan warna baru dalam 

menafsirkan Al-Qur’an, beliau menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami dan memberikan gambaran yang baru 

bagi kaum laki-laki untuk memperkaya pandangan laki-

laki tentang hak dan kewajibannya terhadap istri, beliau 

memberikan gambaran sikap yang harus diambil seorang 

laki-laki dalam menggambil keputusan untuk membina 

rumah tangga. Kewajiban seorang sumami dalam 

menafkahi istrinya, tidak cukup dengan memberikan uang 

belanja dalam rumah tangga, akan tetapi memberikan 

sesuai dengan kebutuhan istri dan keluarganya, kodrat 

seorang istri adalah mengandung, melahirkan dan 

menyusui, diluar itu semua seorang suami harus biasa 

untuk membantu istri dalam megurus rumah tangga, tidak 

melimpahkan semua urusan rumah tangga ditangan istri. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis akan 

memberikan sara-saran terhadap para pembaca dan para 

peneliti selanjutnya sebagai pegangan ialah:  

1. Seorang suami hendaklah menjadi pemimpi bagi 

keluarganya, seorang pemimpin bukan hanya bisa 

menyuruh atau memberikan perintah, akan tetapi bisa 

melaksanakan dan memenuhi hak dan kewajibannya. 

Suami harus menjadi suri tauladan bagi keluarganya, 

memberikan hak dan kewajibannya terhadap istrinya, 

pemenuhan hak dan kewajiban terhadap keluarganya 
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merupakan tanggung jawab sepenuhnya bagi seorang 

suami.  

2. Hasil dari penelitian ini supaya dapat menjadi salah satu 

acuan untuk menjadi referensi bagi para suami untuk 

merubah pola pikir mereka dan menjadi suami yang dapat 

sepenuhnya menjadi panutan keluarganya dan menjadikan 

keluarganya sakinah mawaddah wa rahmah.  

3. Bagi peneliti selanjutnya serta para pembaca yang 

budiman, untuk bisa membuka wawannya yang lebih luas, 

serta tidak takut untuk berfikir keluar dari kebiasaan 

tentang permasalahan keluarga, khususnya dalam 

mendalami peran seorang suami dalam keluarganya, yang 

sesuai dengan koridor yang ditempuh. Menjadi seorang 

peneliti muslim yang kritis, sehingga keilmuan 

pengetahuan selalu berkembang.  

 

C. Penutup 

Segala puji syukur atas apa yang telah Allah swt 

berikan kepada penulis, sengingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. skripsi ini sanagt jauh dari kata sempurna, sehingga 

dengan pengetahuan yang Allah berikan kepada kami, kami 

tuangkan melalui tulisan ini. ilmu Allah sangat luas, seluas 

samudra yang yang kalau dijadikan menjadi tinta tak akan 

pernah cukup untuk menulis ilmu Allah.  

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh 

pihak yang telah membantu penulis, sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi. Penulis berharap, agar tulisan yang 

sangat jauh dari kata sempurna ini, dapat bermanfaat bagi 

seluruh orang.khususnya bagi para suami, serta para laki-laki, 

agar dapat menjadi salah satu pedoman untuk berkeluarga. 

Penulis mohon maaf atas segala kesalah yang penulis lakukan, 

dari segi penatan kata dan kalimat yang kurang sopan, karna 

penulis masih banyak sekali kekurangan.  

Segala keterbatas yang penulis miliki, maka penulis 

meminta kritik serta saran agar dapat gidunakan untuk 

memperbaiki karya tulis ini, sehingga dapat membuat karya 

tulis yang lebih baik. Semoga tulisan dalam benyuk skripsi ini 

dapat membawa banyak manfaat bagi pembaca dan peneliti 

selanjutnya. Aamiin Ya Rabbal Alamin.  
 


