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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Setelah diuraikan pembahasan penafsiran tentang relasi 

anak dan orang tua menurut Muhammad Rasyid Ridha dalam 

Tafsir Al-Manār serta analisis penafsiran dan pokok permasalahan 

yang sudah ditemukan jawabannya. Maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Relasi Anak dan Orang Tua seimbang antara pemenuhan hak 

dan kewajiban masing-masing dan saling mempengaruhi. 

2. Bentuk Relasi Anak dan Orang berupa birrul walidain sebagai 

wujud pemenuhan kewajiban anak atas hak orang tua dan 

birrul aulād sebagai wujud pemenuhan kewajiban orang tua 

atas hak anak.  

 

B. Saran  

Penelitian mengenai ayat-ayat tentang relasi anak dan 

orang tua terkait hak dan kewajiban masing dalam hal berbuat 

ihsan antar mereka, penulis anggap masih belum sampai kepada 

kesempurnaan. Sehingga dari kekurangan ini, perlu adanya 

perbaikan dan saran bagi para peneliti yang berminat mengkaji 

lebih dalam lagi persoalan relasi anak dan orang tua yang selama 

ini kian kompleks seiring perkembangan budaya manusia. 

1. Dewasa ini, Al-Qur’an seringkali difahami sebagai kitab 

bacaan yang mana pesan yang terkandung di dalamnya sering 
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berlalu begitu saja seiring berkembangnya budaya manusia. 

Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang mengakui Al-

Qur’an dan Hadis Nabi SAW sebagai sumber ajaran dan 

petunjuk seharusnya berusaha mengkaji dan memahami pesan 

dan isi kandungan Al-Qur’an dan Hadis. Khususnya yang 

berkenaan dengan tema-tema yang terkait dengan persoalan 

relasi anak dan orang tua. 

2. Setiap analisis yang dibangun untuk menjelaskan makna dan 

maksud dari ayat tentang relasi anak dan orang tua masih 

sangat memerlukan interpretasi yang lebih kompleks dan 

memadai. 

3. Kepada para pembaca, penelitian mengenai ayat tentang relasi 

anak dan orang tua perlu diadakan penelitian ulang dengan 

tokoh penafsiran yang berbeda. Sebab pemahaman tentang 

relasi anak dan orang tua, seiring berkembangnya zaman dan 

budaya, baik dari mufassir klasik maupun kontemporer sering 

memberikan pemahaman yang berbeda. 

4. Mengingat penelitian tentang relasi anak dan orang tua dalam 

Al-Qur’an sangat berpengaruh dalam seluruh aspek kehidupan 

keduanya, maka kita perlu mensosialisasikan pemahaman 

tersebut kepada masyarakat supaya dapat meminimalisir 

tindak kekerasan dan ketidakharmonisan yang kerap terjadi 

dalam keluarga mereka. 


