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BAB V 

  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pengaruh internet terhadap percerian di desa Rimba Beringin Berdasarkan 

alasan-alasan dalam gugatan yang terbukti melanggar taklik talak, namun 

faktanya dalam kehidupan rumah tangga penggunggat sering terjadi 

pertengkaran, mulai dari hal kecil yang akan menjadi besar, kemudian 

sudah tidak ada kecocokan dan sulit ditemukan jalan keluar dari kedua 

belah pihak  dan dalam bukti penggunggat memang mengakui 

berselingkuh melalui facebook. Percerian mampu mempengaruhi aspek 

psikologis orang tua dan anak nya Oleh karena itu cara menangani 

permasalahan yang terjadi akibat internet dengan percerian adalah 

memberikan pengertian kepada para penduduk Desa Rimba Beringin 

dampak positif dan negatif serta akibat menggunakan media sosial seperti 

fb, instagram, twitter dan media online lainnya.  

2. Tinjauan hukum islam tentang percerian adalah Perceraian memang 

bukanlah hal yang dilarang oleh agama akan tetapi hal itu tidak disukai 

Allah swt. sebagaimana tertuang dalam hadits Nabi Saw. Artinya: 

diceritakan oleh Kasir bin Ubayd : telah menceritakan kepada saya 

Muhammad bin Kholid dari Mu’arrif bin Wasl, dari Muharib bin Disar, 

dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Beliau berkata : perkara halal yang 

paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.  
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Dari hadits tersebut dapat dilihat bahwa peceraian dalam perkawinan 

merupakan hal yang hendaknya dapat diantisipasi.  dengan membekali 

generasi muda kita, terutama yang akan menikah dengan bekal pengetahuan  

dan penanaman nilai agama yang cukup. Menjelaskan arti, kedudukan dan 

tujuan perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami dan isteri dalam 

perkawinan, problematika rumah tangga dan metode penyelesaiannya. 

 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 

penulisan skripsi ini, yaitu:  

1. Diharapkan kepada para pihak untuk berusaha tetap mempertahankan 

rumah tangganya dan tidak mudah menyerah karena kondisi rumah tangga 

yang tidak harmonis jika salah satu pihak atau kedua pihak menikah lagi.  

2. Mengingat bahwa salah satu sebab perselisihan dan pertengkaran dalam 

kasus ini adalah karena perkenalan Termohon dengan seorang laki-laki di 

Facebook, maka Diharapkan bagi masyarakat terutama dalam lingkungan 

keluarga untuk berhati-hati dalam menggunakan jejaring sosial. 

Menggunakan jejaring sosial hanya untuk hal-hal yang bermanfaat saja.  

 

 


