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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesmpulan 

Setelah penyusun menguraikan mengenai larangan perkawinan 

pagitoan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ketentuan pelaksanaan perkawinan pagitoan pada masyarakat 

Pangkalan Lesung adanya sumpah sotih (sumpah setia), yang di 

ucapkan oleh salah satu penghulu adat dengan penghulu adat yang 

lainya. Sehingga dilarang menikah sampai akhir zaman, karena mereka 

menganggap saudara sedarah bahkan lebih. 

2. Adapun dampak dari perkawinan pagitoan pada masyarakat Pangkalan 

Lesung, seperti IQ rendah, cacat mental, mendapat penyakit yang sulit 

disembuhkan dan rumah tangga yang senantiasa dalam keluh kesa. 

Serta dalam masyarakat Pangkalan Lesung orang yang tidak tunduk 

kepada adat akan dicap sebagai orang yang tidak beradat dan beretika. 

Sehingga pelaku perkawinan pagitoan diusir dari wilayah Pangkalan 

Lesung, dikucilkan dalam pergaulan masyarakat serta keturunan akan 

merasa tersisih, didenda dengan seekor kerbau berwarna putih. 

3. Larangan perkawinan pagitoan tidak sesuai dengan hukum Islam, 

karena pagitoan tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi 

menurut al-Qur’an dan Sunnah. Dan sumpah sotih (sumpah setia) yang 
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diucapkan oleh penghulu adat tidak bisa menjadi alasan penghalang 

dilarangnya menikah karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh 

karena itu dapat dikatakan perkawinan pagitoan tidak dilarang dalam 

hukum Islam. 

B. Saran-Saran 

1. Hendaknya para ulama, tokoh masyarakat dan penghulu adat 

mengadakan kajian ulang mengenai larangan perkawinan pagitoan yang 

sudah lekat dan mendarah daging dalam pandangan masyarakat sebagai 

sebuah ketentuan yang dianggap telah sesuai dengan hukum islam, 

sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang telah menjadi 

tradisi dalam masyarakat. Peran aktif para ulama, tokoh masyarakat dan 

penghulu adat sangat penting dalam melakukan pembaruan ini sehingga 

mudah diterima oleh masyarakat. 

2. Para orang tua hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan 

bagi generasi muda, yang dalam hal ini harus dimulai dari orang tua 

karena mereka mempunyai peranan penting dalam pendidikan dan 

pergaulan anak di masyarakat sehingga lebih mempunyai pengetahuan 

yang luas agar tidak terjadi pemahaman yang salah ataupun setengah-

setengah. 

3. Para muda-mudi dan masyarakat umum hendaknya memperkaya 

pengetahuan keagamaan, dengan tidak hanya mengkaji isu-isu 

kontemporer tetapi juga hal-hal yang sudah mentradisi dalam 
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masyarakat sehingga tidak hanya mengikuti suatu tatanan yang sudah 

ada tanpa mengetahui dasar hukumnya, dapat menentukan mana adat 

yang dapat dilestarikan dan mana yang tidak sehingga dapat menjadi 

penerus agama yang dapat membangun kehidupan bermasyarakat. 

4. Demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, 

maka bagi pasangan yang akan menikah hendaknya 

mempertimbangkan hal-hal yang akan menghalangi tercapainya sebuah 

tujuan perkawinan yang memang hal tersebut dibenarkan syara’ dan 

bukan atas pertimbangan khalayak menurut tradisi masyarakat saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


