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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis mengambil 

kesimpulan 

1. Bahwapelaksanaanadatperkawinan suku Sungai di KampungBelurann 

Sabahyangmemberatkandimanahantaranbelanjakawindimintaterlalutinggio

lehpihakpengantinperempuanhinggamemberatkanpihakpengantinlaki-laki. 

Ramai pemuda dan pemuda sering mengeluh atau mengatakan belum siap 

mau menikah karena disebabkan faktor kekuranganbiaya menikah 

walaupun usianya sudah pantas untuk menikah. Ini juga disebabkan 

keluarga belah pihak perempuan ingin pernikahan yang besar dan meriah 

sehingga menyebabkan kedua pasangan terpaksa menunda pernikahan 

demi memenuhi permintaan keluarga mereka.SedangakanRasullulah SAW 

pernahbersabda: “Sesungguhnya yang besarberkatnikahialah yang 

sederhanabelanjanya.” (HaditsRiwayatAhma).  

2. Menurut tinjauanfiqh munakahat bahwasanya Islam memudahkan 

bagaimanacara untuk melakukan perkawinan dimulai dari ringannya kadar 

mahar, rendahnya kadar uang hantaran dan prosesi walimah yang 

sederhana dan tidak membebankan kedua belah pasangan.Dampak yang 

dapat dilihat akibat dari tradisiperkawinan suku Sungai diKampung 

Beluran Sabah yang fatal adalah dua dampak adalahpertama, pembaziran, 

yang menjadi pembaziran disini adalah karena mahalnya mas 
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kawindanuang hantaran tinggi yang ditetapkan oleh keluarga pihak 

perempuan, dan walimah yang dilakukan besar-besaran untuk bermegah-

megah menunjukkan betapa mewah majlis perkawinan anak mereka yang 

mana banyak biaya pengeluaran yang diperlukan. Kedua, berleluasanya 

perzinaan yang akan berlaku. Hal ini dikarena adat lebih di utamakan 

berbanding agama hingga menyebabkan pasangan yang ingin berkawin 

terpaksa menunda atau membatalkan pernikahan sehingga ada pasangan 

yang membuat keputusan kawin lari bahkan hingga ada yang berzina 

hingga melahirkan bayi. 

 

B. Saran 

Melalui penelitian ini, penulis merekomendasikan beberapa saran kepada 

masyarakat, diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi masukan dan 

pertimbangan bagi masyarakat  Di kampung Beluran  Sabahterutama suku Sungai 

bagi yang ingin melakukan pernikahan agar mempermudahkan urusan pernikahan 

bagi anak-anaknya. Karena kehidupan selepas pernikahan lebih memerlukan 

banyak biaya hariannya. Selain itu, pihak kerajaan menaikkan lagi kadar bantuan 

keuangan bagi para pasangan yang ingin menikah. Karena apabila kita membantu 

permudahkan urusan bagi mereka yang ingin membangun masjid lebih baik 

karena dapat mengurangkan gejala maksiat yang berleluasa. 

Jangan sampai ramai anak muda yang melakukan perzinaan dikarena 

kesulitan untuk berkawin. Karena semakin disulitkan perkawinan maka semakin 

banyak perzinaan yang berleluasa. Maka orang tua harus lebih terbuka dan tidak 

terlalu menyekat keinginan anak-anaknya untuk bernikah. Apabila anak sudah 
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sampai usia yang pantas untuk menikah, sudah mampu untuk mandiri dan 

membiayai pernikahan walaupun sedikitmaka orang tua harus mendukung untuk 

mempermudahkan urusan anaknya. 


