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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Dari beberapa hal yang telah peneliti tuangkan diatas, maka peneliti dapat 

merangkum dan menyimpulkan dari pembahasan tersebut sebagai berikut: 

Makna anak sebagai ujian/fitnah dalam ayat-ayat  al-Qur’an  fitnah  yang 

berarti cobaan buruk atau cobaan yang menyusahkan seperti bencana dan 

kelaparan termasuk juga perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan menentang 

kebenaran, fitnah yang berarti cobaan baik yaitu cobaan melalui kenikmatan dan 

kesenangan, fitnah yang berarti cobaan secara umum. Artinya, secara umum 

dijelaskan bahwa dalam kehidupan ini pasti ada ujian baik maupun buruk. 

Adapun makna musuh musuh merujuk kepada syaitan, lebih khusus lagi bahwa 

kata aduww atau musuh memiliki dua bentuk kata yaitu jin dan manusia. 

Adapun Penafsiran al-Qur’an anak sebagai ujian dan musuh peneliti 

menemukan beberapa ayat di dalam al-Qur’an tentang  ujian dan musuh yaitu 

berjumlah 13, kemudian peneliti mengambil dua ayat yang penafsiran 

kontekstualnya secara tegas menjaskan Anak sebagai ujian dan musuh, dalam   

al-Qur’an  QS. al-Anfal/28 dan QS. at-Taghabun/14 kajian tafsir kontekstual jika 

diklasifikasikan menurut Makkiyah dan Madaniyah. yang dimana, anak sebagai 

ujian dan musuh secara kontekstual ada pada zaman Rasulullah Saw, yang pada 

saat itu berkenaan dengan suatu kaum ahli Mekkah yang masuk Islam. Akan 

tetapi istri dan anak-anaknya menolak untuk hijrah ke Madinah untuk beribadah 
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kepada Allah Swt. Terkait dengan konteks masa kini, anak-anak yang selalu 

menghalangi orang tuanya untuk beribada kepada Allah Swt. Seperti, Ketika 

orangtua bekerja membanting tulang tak kenal lelah demi sang anak 

mencurahkan segenap upaya demi kebahagiaan anak, tetapi melalaikan 

kewajiban sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah Swt. Misalnya anak 

sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua 

menasehatinya, ia tidak mendengarkan bahkan malah menentang orang tuanya. 

Akan tetapi Jika kalian memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh 

para anak-anak kalian dengan tidak menghukum mereka, berlapang dada dengan 

tidak memarai, mencela, dan mencerca mereka, serta menutup-nutupi kesalahan-

kesalahan mereka sebagai langkah persiapan untuk memaafkan mereka, 

seseungguhnya Allah Swt Maha Pengampun terhadap dosa-dosa para hambanya 

serta Maha Penyayang kepada mereka dengan perlakuan yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka lakukan. 

Terkait Relevansi penafsiran al-Qur’an tentang anak dalam merespon 

fenomena Childfree yaitu seseorang yang tidak ingin memiliki anak dalam rumah 

tangganya, usai influencer Gita Savitri membawa berita fenomena ini ke tengah-

tengah masyarakat. Peneliti, tidak menyalahkan orang yang melakukan childfree 

hanya saja dari segi pemikiran, yang dimana pemikiran tersebut tidak ingin 

mempunyai anak. Sementara secara tegas  didalam al-Qur’an menyebutkan 

bahwa anak merupakan penyambung keturunan, sebagaimana investasi masa 

depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. 

Begitu pentingnya eksitensi anak dalam kehidupan manusia. 
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5.2 Saran 

 Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka 

penulis mengemukakan beberapa saran antara lain: 

1. Sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, dalam 

memahami al-Qur’an perlu memiliki pengetahuan dalam mengkaji 

Tafsir-Tafsir yang ada. Peneliti merasa masih banyak hal yang belum 

tercantum dalam penelitian ini dan masih pengembangan lebih lanjut. 

2. Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti merasa masih kekurangan 

data dalam mencari referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.  

3. Demikianlah kesimpulan dan saran-saran yang telah peneliti paparkan, 

semoga dapat bermanfaat baik terutama kepada diri sendiri maupun 

kepada orang lain yang membacanya. Peneliti sadar hasil penelitian ini 

masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan. Oleh 

karena itu, peneliti membutuhkan saran, kritik, masukan dan perbaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


