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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peranan ayah dalam 

pendidikan keluarga, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan usaha sadar secara 

naluriyah yang dilakukan oleh orang tua untuk membimbing, 

mendidik, mengarahkan, membekali, dan mengembangkan 

pengetahuan nilai-nilai dan keterampilan bagi anak sebagai bekal 

untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu 

dibutuhkan kerjasama antara ayah dan ibu dalam mendidik 

keluarganya. Dasar yang dijadikan pedoman berkaitan dengan 

pendidikan keluarga salah satunya adalah Q.S at-Tahrim: 6. 

2. Ayat ayat yang ditafsirkan terkait dengan pendidikan keluarga 

berdasarkan tasir an-Nur adalah melindungi keluarga dari api neraka, 

memberi peringatan kepada keluarga dekat, istri, harta dan anak adalah 

ujian, perintah shalat, menjadi teladan yang baik, pendiidkan tauhid 

dan aqidah, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, menasehati istri 

dan menghukumistri jika durhaka, perintah bagi anak dan istri berhijab 

dan bergaul dengan cara yang baik. Penafsiran yang dilakukan Hasbi 

dalam tafsir an-Nur terkait dengan pedidikan keluarga perlu adanya 

pengkritisan terutama masalah perintah berhijab dan cara bergaul. 
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Hasbi berpendapat terkait dengan ayat perintah berhijab yang wajib 

ditutupi adalah dada, bagian leher tidak wajib. Selain itu terkait dengan 

cara bergaul, Hasbi memperolehkan berjabat tangan dengan lawan 

jenis. Alasan penfsiran Hasbi, karena ia menolak qiyas. 

3. Peranan ayah dalam keluarga tidak hanya sebatas memberikan nafkah 

kepada keluarga, tetapi juga berperan dalam pendidikan keluarganya 

yaitu anak-anak dan istrinya. Peranan ayah dalam mendidik istrinya 

yaitu memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, menasehati istri 

jika bersalah, mendidik istri cara berpakaian dan tata pergaulan yang 

islami. Peranan ayah dalam pendidikan anak yaitu mendidik aqidah, 

ibadah, akhlak, dan pokok-pokok ajaran Islam bagi anak.  

B. Saran  

Terbentuknya saran mengenai penelitian tentang peranan ayah 

dalam pendidikan keluarga, yang bisa menjadi bahan acuan evaluasi. Di 

antara saran-saran tersebut sebagai berikut: 

1. Kepada Ayah selaku pemimpin keluarga, bahwa mendidik keluarga itu 

penting. 

2. Kepada kedua orang tua, bahwa pendidikan keluarga merupakan kerja 

sama antar keduanya. 

C. Kata Penutup 

 Alhamdulillah segala puji syukur peneliti haturkan kepada Allah swt 

yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan keberkahan dalam menuntut 

ilmusehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Peneliti 
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menyadari, bahwa penulisan skripsi inu masih jauh dari kata sempurna. 

Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis dan waktu. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun perbaikan 

skripsi ini sangat diharapkan peneliti. 

 Akhir kata, peneliti memohon maaf atas segala kesalahan dan 

kehilafan. Peneliti hanya bisa mendoakan semoga kita semua 

mendapatkan berkah dan rahmat-Nya. Mudah-mudahan tulisan dan 

penelitian yang sederhana dan penuh kekurangan ini bisa bermanfaat bagi 

para pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan. 


