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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini, peneliti menumukan bahwa kedudukan  adanya dosa 

tanggungan diperuntukkan kepada orang yang tidak memenuhi sebagai seorang 

pemimpin, adapun dosa anak yang ditanggung oleh orang tuanya, yaitu jika 

orang tuanya tidak memenuhi amanahnya sebagai seorang pendidik. Maka wajib 

bagi orangtua untuk memberikan penendidikan kepada anaknya. Begitupun dosa 

yang dilakukan seorang istri, wajib seorang suami untuk mengajarkan hukum-

hukum Allah kepada istrinya, kalaupun seorang istri tidak mau melaksanakan 

kebaikan yang telah disampaikan dari suaminya, maka suami sudah terlepas dari 

tanggung jawabnya untuk membimbing istrinya. Seorang suami tetaplah 

mengajak dan menyampaikan hukum syariat kepada istri ataupun anaknya 

dengan lemah lembut. Karena setiap apa yang yang diberikan amanah akan 

dimintai pertanggung jawaban atasanya. Allah SWT telah menjelaskan 

gambaran untuk memberikan pendidikan kepada anaknya dalam QS. Lukma>n. 

Serta Allah SWT telah memerintahkan agar  menjaga keluargamu  dari siksa api 

neraka.  

2. Setelah ditinjau dari aspek penafsiran para ulama, peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa, dari ayat yang mengatakan  
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اِصسَ  رَِضسُ  اََّلَّ  ْصسَ  حٌ َٚ ِ ّٚ   ٜ  اُْخٰش

Terjemahnya 

(Dalam lembaran-lembaran itu terdapat ketetapan) bahwa 

seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.  

 Bahwa tidaklah sama sekali seorang manusia menanggung dosa yang 

dilakukan oleh orang lain. Manusia tidaklah mendapatakan kecuali yang 

diusahaknnya. Dan adanya anak baginya adalah salah satu dari apa yang telah 

diusahakannya. Serta dikatakan dalam hadis bahwa anak adalah hasil yang 

diusahakan dari kedua orangtuanya, maka kedudukan orangtua bisa mendapatkan 

dosa yang dilakukan anaknya, dengan alasan jika kedua orangtuanya tidak 

menyampaikan ilmu agama kepada anaknya.  

Rasulullah SAW bersabda: 

 َّْ يَ  أَ ْٛ ِٗ  َصٍَّٝ هللا هللاِ  َسُع َُ  َػ١ٍَْ َعٍَّ بدَ  ) لبَيَ  َٚ َِ ُْ  ئِرَا  َْٔغب ُْٕٗ  أمََطغَ  اإِل ٍَُٗ  َػ َّ ْٓ  َػ ِِ ْٓ  صاََلصَخٍ  ئَِّلَّ  ِِ  ئَِّلَّ 

ِٚ  َعبِس٠َخٍ  َصذَلَخٍ  ٍُ  أَ ٍْ ِٗ  ٠ُٕزَفغُ  ِػ ْٚ  ثِ ٌَذٍ  أَ ٌِؼٍ  َٚ  )سٚاٖ ِغٍُ) (٠َْذُػٌَُٛٗ  َصب

Artinya:  

Jika manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya 

kecuali tiga hal; anak shalih yang mendoakannya, shadaqah jariyah 

sepeninggalnya atau ilmu yang dimanfaatkannya.‛ (HR. Muslim, 

No. 1631, h. 1255 

5.2  Saran  

 Penulis berharap pada penelitian ini ada yang melakukan penelitian lanjutan, 

yaitu dengan mengaitkan pada pembahsan penanggungan dosa secara individu 

dengan menggunakan perbandingan penafsiran dari ulama-ulama tafsir.  

 

 


