
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalah di atas, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Keadaan Rumah Tangga yang Menikah atas paksaan apabila didasiri rasa cinta dan

sayang, pernikahan tersebut akan mendapatkan  keharmonisan keluarga dan terwujudnya

keluarga yang sakinah mawaddah warahma seperti pasangan Jalil Dalimunte dan Dosima

Daulay. Sebaliknya jika pernikahan tersebut tidak dilakukan dengan rasa cinta dan

kecocokan, pernikahan tersebut akan berahir dalam perceraian dan tidak akan

mendapatkan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahma, seperti yang

dialami oleh pasangan Hilal Sawal dengan Sampe, pasangan Imran dan Ratna, pasangan

Rudi Hasibuan dengan Sangkot, begitu juga pasangan Sabar dengan Desi berujung pada

perceraian akibat faktor adat istiadat, ekonomi dan perbedaan usia.

2. Pengaruh pernikahan anak yang di paksakan oleh orang tua dalam pandangan Islam,

Melihat dari kasus di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pernikahan yang paksa itu

mempunyai dampak bagi keharmonisan rumah tangga dan juga pernikahan yang tidak

didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang akan berahir pada perceraian. Islam

memandang bahwa pernikahan yang paksa itu memberi dampak kepada rumah tangga

dan tidak terjalinnya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Menurut pandangan Islam

salah satu penyebabnya adalah dalam penikahan tersebut tidak ada ada keharmonisan dan

rasa cinta, atau pernikahan tersebut dilakukan karena terpaksa. Padahal dalam pernikahan

hasur sesuai dengan syarat dan rukunya. Dengan demikian pernikahan yang dibangun

atau dilakukan haruslah dengan kerelaan anak. Dan apabila anak tersebut sudah janda

maka walinya wajib menanyakannya sebelum menikahkannya. Jika itu terjadi maka



pernikahan tersebut tidak akan medapat keharmonisan rumaha tangga dan akan berujung

pada perceraian.

B. Saran

1. Kepada pihak kepala desa dan P3N, diharapkan mampu mencegah pernikah dengan

melakukan nikah paksa jika pernikahan tersebut bersifat dipaksakan

2. Kepada orang tua diharap tidak lagi melakukan pernikah secara di paksa jika pernikahan

tersebut memaksakan kehendak orang tua tanpa meminta persetujuan anak dan kerelaan

anak

3. Diharapkan bagi peneliti lain melakukan penelitian lanjutan dari sisi yang berbeda demi

kesempurnaan skripsi ini.


