
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan tentang 

pengaruh wanita shalihah dalam mencetak generasi Rabbani di lingkungan 

keluarganya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat dua pembagian dari ciri-ciri wanita shalihah yaitu a. Taat kepada 

Allah b. Dan Taat kepada suami. Wanita yang taat kepada Allah diantaranya 

mempunyai ciri-ciri: Memprioritaskan kecintaan kepada Allah, Rasul dan 

berjihad, melebihi dari keduniaan, Wajib menutup aurat, Berbuat baik kepada 

kedua ibu dan bapak, Wajib menuntut ilmu syar’i, Beramar ma’ruf nahi munkar. 

Sedangkan ciri wanita shalihah yang taat kepada suami adalah: melaksanakan 

kwajiban kepada suami, Senantiasa menyenangkan suami dan kasih sayang 

terhadap anak, Menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya, bila sang suami 

tidak berada dalam rumah, Tidak meremehkan pemberian suami dan membuka 

aib suami serta tidak mencari-cari kesalahan untuk bercerai, Senantiasa 

memelihara diri, kebersihan fisik dan kecantikannya serta kebersihanrumah 

tangga, membantu suami dalam menjaga amanah, dan mendidik anak-anak 

dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi anak-anak yang sholih shalihah. 



2. Diantara kiat-kiat dalam mencetak generasi rabbani yaitu: Biasakanlah anak 

berbuat baik, Arahkanlah anak pada kepribadian Rasululloh saw sebagai panutan, 

Menampilkan Suri Teladan yang baik, Doakanlah anak dan janganlah 

melaknatnya, . Mengisi waktu luangnya dengan hal yang bermanfaat, Mencari 

waktu yang tepat untuk memberi pengarahan, Menceritakan kisah-kisah untuk 

menanamkan nilai dan keutamaan dalam diri anak. 

3. Peranan wanita shalihah dalam mencetak generasi rabbani di lingkungan 

keluarga adalah: wanita sebagai hamba Allah, wanita sebagai seorang ibu dan 

wanita sebagai panutan di lingkungan masyarakatnya. 

B. Saran-saran 

             Adapun saran-saran yang dapat penulis paparkan berdasarkan kesimpulan 

di  atas adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan bagi orang tua atau para pendidik untuk selalu semangat menuntut 

ilmu syar’i, sehingga dengan ilmu syar’i yang didapatkan akan menumbuhkan 

keimanan dan ketaqwaan serta mengetahui hukum halal dan haram sehingga 

memudahkan bagi mereka sendiri mendidik anak-anaknya sehingga menjadi 

generasi-generasi Rabbani yang selalu diharapkan oleh masyarakat, nusa dan 

bangsa. 

2. Untuk anak didik diharapkan selalu mentaati perintah Allah, Rasul-nya, serta 

orang tuanya (selama mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya). Dan pergaulilah 

orang tua atau pendidik dengan pergaulan yang baik 

 


