
BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

Jika melihat kedudukan dan peran perempuan dalam Amsal 31:10-31  

dengan kehidupan perempuan dalam masyarakat agraris yang ditinjau dari studi 

antropologi budaya ternyata adalah sama. Status perempuan selalu didominasi 

oleh kaum laki- laki, perempuan dikategorikan sebagai manusia yang lemah dan 

butuh perlindungan. Selain itu sifat alami yang dimiliki perempuan yakni 

melahirkan anak membuat perempuan sering dikondisikan untuk melakukan 

pekerjaan di dalam rumah. Namun, seiring dengan perkembangan dunia industri 

dan teknologi serta era modern, posisi perempuan yang seperti ini sudah tidak 

cocok dengan dunia di zaman sekarang. Banyak perempuan yang sudah memiliki 

kedudukan dan peran yang tidak jarang lebih tinggi derajatnya dari pada lak i- laki. 

Untuk itu hasil penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini ingin menunjukan 

bahwa walaupun sosok istri yang yang ditunjukan dalam Amsal 31:10-31 di 

zaman sekarang sudah tidak relevan atau mungkin tidak ada lagi tetapi hal penting 

yang penulis tekankan adalah perempuan (istri) harus memiliki hikmat dan rasa 

takut akan Tuhan, serta seorang istri harus tetap melayani keluarganya dengan 

sebaik-baiknya karena itulah tugas dan tangggung jawab yang dimiliki oleh 

seorang istri. 

Oleh sebab itu, dari hasil penelitian ini penulis ingin mengusulkan beberapa 

hal kepada para pembaca sebagai tindak lanjut dari penelitian yang telah penulis 

lakukan, adalah sebagai berikut :  



a. Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pembinaan Gereja 

terkhususnya Katekisasi PraNikah, pembinaan Persekutuan Kaum 

Perempuan, atau Kunjungan Pastoral, Amsal 31:10-31 ini tidak bisa 

dipakai secara gamblang untuk menunjukan pekerjaan seorang istri dalam 

keluarga adalah seperti yang tertera pada ayat-ayat tersebut, tetapi harus 

dipahami sesuai dengan konteks masa kini di mana perempuan telah 

memiliki kedudukan yang hampir sama dengan laki- laki.  

b. Perlu adanya perubahan paradigma dari pembaca terkhususnya perempuan 

mengenai tugas dan tanggung jawab yang dimiliki ketika menjalani 

kehidupan berkeluarga sehingga perempuan-perempuan Kristen di zaman 

ini memahami dengan baik apa yang harus ia kerjakan bagi keluarganya.  

 


