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BAB V 

PENUTUP 

       Pada bagian akhir dari pembahasan ini, penulis mengambil sebuah 

kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis yang disesuaikan dengan tujuan 

pembahasan skripsi ini. Penulis juga memberikan saran-saran yang di rasa relevan 

dan perlu, dengan harapan dapat menjadi sebuah kontribusi pikiran yang berharga 

bagi dunia pendidikan. Selain itu, penulis juga memaparkan saran-saran yang 

dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi orangtua, masyarakat, serta bagi penulis 

selanjutnya yang ingin memperluas cakrawala pendidikan. 

A. Simpulan  

Dari pemaparan bab sebelumnya,dapat dilihat secara jelas bagaimana 

pendidikan anak perempuan dalam buku “Cara Nabi Mendidik Anak 

Perempuan karya Misran Jusan dan Armansyah. Uraian berikut ini 

merupakan kesimpulan terhadap semua pemaparan yang telah disajikan pada 

mulai awal hingga akhir penulisan : 

1. Urgensi pendidikan anak perempuan sangat penting untuk diperhatikan 

bagi orangtua khususnya pada zaman sekarang. Karena menurut Misran 

Jusan dan Armansyah, dalam Islam anak perempuan harus mendapatkan 

perhatian khusus karena ia memiliki peranan yang sangat penting. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka orangtua harus lebih memahami dan 

dapat melaksanakannya dengan baik, supaya hal ini tidak dirasa bagi 

orangtua menjadi sesuatu yang kurang penting. Karena menurut beliau 
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mendidik anak perempuan merupakan salah satu peran penting bagi 

orangtua karena pergaulan di masa sekarang rentan dengan pergaulan 

yang kurang baik, sehingga perlu diperhatikan bagi orangtua agar lebih 

cermat dalam mendidik anak-anaknya terutama anak perempuan. 

2. Pendidikan anak perempuan, dalam “Buku Cara Nabi Mendidik Anak 

Perempuan” yaitu dengan cara menerapkan tips parenting ala Nabi 

meliputi ikhlas, ilmu, kasih sayang, sabar, teladan, adil, dan pemaaf pada 

fase usia 5-9 tahun. Untuk itu parenting Islami ala Nabi diyakini dapat 

menjadi solusi dari berbagai persoalan yang sedang melanda calon 

generasi penerus ini terutama pada zaman sekarang.  

3. Implementasi pendidikan anak perempuan di Sekolah mengenai tujuh 

parenting yang dikemukakan oleh Misran Jusan dan Armansyah itu sangat 

tepat di terapkan di sekolah dengan tipologi dan kaitannya dengan aqidah 

sangat baik, karena dengan penerapan tujuh parenting diatas jiwa anak 

menjadi lebih sabar, kuat, dan percaya diri dalam menghadapi 

perkembangan zaman sekarang. dan Menurut pandangan Quraish Shihab 

konsep jiwa dan pengaruhnya dalam kepribadian manusia dengan 

psikologi dan semantik dibutuhkan sebagai pisau analisis dalam 

memahami konsep jiwa. Sedangkan pendekatan semantik dibutuhkan 

untuk menggali istilah-istilah yang digunakan Al-Qur’an yang menunjuk 

pada sisi batin manusia dengan menekankan pada aksentuasi makna dari 

masing-masing istilah tersebut. Hasil dari pandangan tersebut kemudian 

digunakan untuk memahami bagaimana cara jiwa orangtua 
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mempengaruhi kepibadian anak perempuannya. Agar anak perempuanya 

taat dan mengikuti ajaran positif orangtuanya, selain itu anak perempuan 

tersebut dalam hati dan dirinya tertanam nilai-nilai kebaikan, sopan 

santun dan percaya diri. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan pemaparan tentang pendidikan anak perempuan dalam 

buku “Cara Nabi Mendidik Anak Perempuan Karya Misran Jusan dan 

Armansyah” yang telah dikemukakan. Maka penulis mengajukan beberapa 

saran untuk perbaikan pendidikan anak perempuan sebagai berikut: 

1. Islam mewajibkan orangtua mengarahkan, dan mendidik anak 

perempuannya sesuai dengan syariat Islam. Orangtua harus memegang 

semua tanggung jawab anak dengan akhlak yang luhur, dan cara bergaul 

penuh kasih sayang. Agar anak tumbuh sebagi pribadi yang baik dan 

istiqamah. Maka dari dalam permasalahan ini orangtua haru perlu usaha 

untuk perbaikan dalam mendidik anak perempuannya misalnya dengan 

mengaitkan mendidik sesuai syariat islam dan pembelajarannya, selain itu 

orangtua harus mempunyai metode dalam mendidik anak perempuannya. 

2. Hasil penelitian ini bersifat teoritik, agar hasilnya bermanfaat, maka perlu 

adanya kaji praktek dilapangan. 
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C. Kata Penutup 

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT 

yang tekah membrikan kekuatan, petunjuk, bimbingan, dan kelancaran, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis yakin 

bahwa skripsi ini masih sangat memerlukan penyempurnaan dan perbaikan, 

sehingga dengan itu tegur sapa dan saran sangat penulis harapkan. Akhirnya 

hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri. Semoga usaha penulis ini 

mendapatkan Ridha Allah SWT. Dan kepada Bapak H.Mufid selaku dsen 

pembimbing , dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian 

skripsi ini, penulis serahkan segala panjat doa semoga amal kebaikan diterima 

di sisi-Nya, serta diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal 

perbuatannya. Amin.  


