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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian hasil penelitian ini, bisa diambil kesimpulan antara lain :

1. Angka perceraian  di kota Pekanbaru semakin lama semakin tinggi,

terutama cerai gugat sangat dominan dari cerai talak. Ini dibuktikan dari

data yang penulis dapatkan pada bulan april saja, cerai gugat 115 kasus

sementara cerai talak 32 kasus.

2. Pemahaman materi pembinaan perkawinan (BP4) bagi wanita muslimah

yang mengajukan cerai gugat di kota Pekanbaru sangat rendah, yang pada

akhirnya mereka dengan mudah mengajukan cerai gugat. Mereka kurang

memahami apa itu nikah, bagaimana pernikahan menurut UU no.1 tahun

1974 dan hukum Islam, apa tujuan dan manfaat dari pernikahan, apa yang

mesti disiapkan sebelum nikah, bagaimana cara menjaga keharmonisan

rumah tangga, apa saja kewajiban seorang istri, bagaimana cara menjadi

istri yang saleha, apa fungsi dari sebuah keluarga, masalah kesehatan

reproduksi, bagaimana cara mengatasi konflik dan menjaga keutuhan

rumah tangga.

3. Pembinaan perkawinan (BP4) dianggap hanya sebagai legalisasi

administrasi perkawinan. Walaupun sekarang sudah ada SUSCATIN

(Kursus Calon Pengantin) dengan materi yang sudah disusun dengan

bagus. Padahal tujuan materi-materi itu disampaikan dalam rangka bisa

menekan angka perselisihan dan perceraian.
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B. Saran.

1. Saran untuk BP4.

a. BP4 harus berusaha melakukan kegiatan pembinaan perkawianan

secara pro aktif dan mempunyai materi yang bagus agar mudah

dipahami oleh calon pengantin dan agar mereka itu betul-betul siap

menuju jenjang perkawinan.

b. BP4 harus pro aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat

tentang masalah perkawinan, bagaimana sakralnya ikatan sebuah

perkawinan.

c. SUSCATIN  diadakan itu apada akhirnya harus ada evaluasi tertulis,

menjawab soal-soal dari materi yang diberikan agar mereka calon

pengantin betul-betul layak meniti jenjang perkawinan.

2. Saran Untuk calon Pasangan Suami-Istri.

a. Penulis juga menyarankan kepada pemuda dan pemudi agar sering

membaca buku-buku atau mengikuti seminar-seminar yang berkenaan

dengan pernikahan dan keluarga sakinah, agar berhati-hati dalam

memilih pasangan hidup yang benar-benar untuk kemaslahatan diri dan

keluarga untuk masa yang akan datang;

b. Jangan pernah merasa malu untuk datang berkonsultasi guna

memperoleh nasehat dari para konsultan perkawinan sebagai upaya

pencarian jalan keluar dalam mengatasi permasalahan-permasalahan

yang dihadapi dalam sebuah kehidupan rumah tangga;
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3. Saran untuk Kementerian Agama.

Masalah pernikahan dan keluarga sakinah penulis menyarankan

supaya disosialisasikan dalam kurikulum Tsanawiyah dan ‘Aliyah, buku-

buku fiqh, khutbah jum’at dan lain sebagainya.


