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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian penulis yang berjudul dampak istri yang di penjara 

terhadapa hak dan kewajiban (studi dilembaga permasyarakatan kelas II b anak 

dan wanita pekanbaru)  ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dampak istri yang dipenjara terhadap hak dan kewajiban kemudia 

berdampak terhadap keluarga adalah : 

a. Pengasuhan anak 

Salah satu tugas penting bagi seorang istri adalah mengasuh anaknya. 

Tetapi pada masalah ini anak tidak dapat diasuh oleh ibunya 

dikarenakan sang ibu dipenjara. 

b. Prestasi anak menurun 

Selama istri dipenjara tentulah seorang anak itu tidak dapat pengawasan 

dari ibunya dalam hal pendidikan. Sebelum menjalani masa hukuman 

ibunya yang sering bersama anak dan mengetahui apa yang terjadi pada 

pendidikan anaknya, yang awalnya selalu mengerjakan Pr bersama ibu, 

tetapi pada saat ibu dipenjara tidak bisa seperti biasanya, maka dari itu 

data yang didapat dari responden menjawan terbanyak 5 orang atau 

45,4% menjawab menurun. 
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c. Hubungan suami istri kurang baik 

selama dipenjara tentulah mereka pernah menghadapi masalah, seperti 

halnya masalah rumah tangga dan anak. Yang biasanya istri dapat 

menemani suami dikala ada masalah atau sakit, saat sekarang ini tidak 

bisa istri lakukan karena semua gerak-geriknya terbatas. 

d. Jarang diberi nafkah 

Dikarenakan sang suami penghasilannya tidak menentu dan kadang kerja 

diluar kota.  

e. Ekonomi menurun 

Sebelum menjalani masa hukuman dipenjara istri membantu suami 

dalam mencari nafkah buat keluarganya.Tetapi saat menjalani hukuman 

tidak dapat membantu lagi.Oleh sebab itu ekonominya menurun. 

2. Tinjaun hukum islam dari dampak istri yang dipenjara tersebut ialah tidak 

akan tercapainya tujuan nikah dalam islam karena keadaan isteri. Yang 

sebelum dipenjara dapat melakukan kewajibanyasebagai istri pada 

umumnya, tapi pada saat dipenjara tidak bisa dikarenakan segala gerak-

geriknya terbatas,yang menyebabkan terjadinya dampak atau masalah 

terhadap keluarga tersebut. 

B. Saran 

1. Kepada Lembaga Permasyarakatan Kelas II b Anak dan Wanita Pekanbaru 

disarankan agar waktu kunjungan bagi para penghuni Lapas khususnya yang 
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telah berkeluarga dan sudah mempunyai anak ditambah jam besuknya, sebab 

saat sekarang ini jam besuknya hanya sampai waktu zuhur saja. Karena hal 

tersebut bagi suami yang bekerja tidak akan bisa menjenguk kalau hanya jam 

besuknya sampai zuhur saja, agar waktu bersama suami dan anak bisa 

bertambah dan keharmonisan dalam keluarga  tetap terjaga.  

2. Kepada keluarga harus lebih bersabar dan kepada suami harus lebih bisa 

menerima keadaan istri dan harus selalu memberi semangat dan motifasi 

kepada istri. 

 

 

 

 

 


