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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka 

dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat tiga kasus perceraian yang disebabkan perjodohan di Kelurahan 

Ulu Benteng Kecamatan Marabahan. Namun perjodohan tersebut terdapat 

kelemahan. Perjodohan yang terjadi pada informan tidak seperti perjodohan 

yang disarankan Rasulullah saw yakni melihat dari agama dan akhlaknya 

yang terutama dan kesiapan mental, hal ini yang mengakibatkan perjodohan 

yang dilangsungkan tidak harmonis. 

2. Tinjauan hukum mengenai perceraian yang disebabkan oleh perjodohan, 

sebagai berikut: 

a. Hukum positif, pelaksanaan perjodohan terdapat kelemahan yang 

membawa kehidupan rumah tangga informan tidak harmonis yakni 

perjodohan yang dilakukan atas pemikiran jangka pendek oleh orang tua 

membuat sang anak menjadi tidak siap berkeluarga, egois hingga 

menimbulkan pertengkaran yang berterusan dimana hal ini menjadikan 

perjodohan sebagai sumber utama penyebab perceraian hal inipun 

berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 

Kompilasi Hukum Islam. 
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b. Hukum Islam, meskipun perjodohan diterima dengan hati ikhlas, 

ternyata terlaksananya perjodohan hanya atas dasar ingin menikah, 

sehingga perjodohan tidak harmonis membuat kewajiban suami istri 

tidak terjalankan, hal ini bertentangan dengan Q.S. an-Nisa/4 : 34. 

 

B. Saran 

1. Kepada orang tua ataupun pihak keluarga yang menjodohkan anaknya, 

hendaknya memahami kesiapan dari anak tersebut, kesiapan fisik dan 

mental, pikiran, tindakan, kebiasaan, kedisiplinan serta tanggung jawabnya 

karena hal tersebut sangat mempengaruhi saat berumah tangga bagi orang-

orang yang belum mengenal pasangannya lebih dalam. 

2. Berdasarkan hal tersebut penulis menyarankan kepada siapapun yang 

hendak menikah, baik melalui perjodohan ataupun tidak, hendaknya 

memahami betul hakikat perkawinan. Dengan pemahaman yang baik 

diharapkan orang tersebut mampu mengayuh biduk rumah tangga dengan 

baik agar cobaan dan masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cara 

yang baik dan jauh dari perceraian. 
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