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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, dapat

disimpulkan, antara lain :

1. Adapun latar belakang terjadinya kasus melarikan pinangan orang lain di

Desa Sei. Siarti, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kedua orang tua perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya,

karena latar belakang laki-laki tersebut tidak sederajat dengan keluarga

mereka.

b. Perempuan dan laki-laki telah berbuat yang bertentangan dengan norma

agama dan adat (hamil di luar nikah).

c. Laki-laki tersebut tidak berkelakuan baik dipandang oleh orang tua dan

keluarga perempuan, sehingga orangtuanya tidak mau menikahkan

anaknya.

2. Adapun dampak yang ditimbulkan dari kasus melarikan pinangan orang lain

di Desa Sei. Siarti, antara lain :

a. Pergaulan muda mudi semakin bebas

b. Tradisi pacaran semakin marak, muda-mudi menganggap ini hal yang

biasa.

c. Kasus melarikan pinangan orang lain dan kawin lari terus terjadi, bahkan

meningkat.
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3. Adapun tinjauan Hukum Islam terhadap kasus melarikan pinangan orang

lain di Desa Sei. Siarti jelas tidak diperbolehkan, Karena meminang

pinangan orang lain saja tidak boleh apalgai melarikannya, bila hal itu

terjadi akan menyebabkan terjadinya permusuhan, karena telah menyerang

hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan

kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.

B. Saran

Demi terciptanya masyarakat yang tentram dan damai terutama dalam

berkeluarga, seharusnya sifat keterbukaan antara anak dan orang tua harus

dijalankan dan  diperhatikan, karena dengan adanya  sifat  keterbukaan

tersebut, satu sama  lainnya saling mengetahui keinginan dari masing-

masing pihak.  Terutama orang tua  harus mengerti keinginan anaknya

begitu juga sebaliknya. Apabila sifat terbuka ini terjalin dengan baik, maka

perselisihan yang sering terjadi antara anak dan orang tua dapat teratasi.

Sebagai orang tua  tidak  boleh memaksakan kehendaknya  untuk

menikahkan anak gadisnya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuannya,

karena yang menjalani hidup  berumah tangga adalah anaknya  bukan

ayahnya. Dan juga persetujuan kedua calon pasangan merupakan salah

satu syarat dalam perkawinan, tanpa adanya  unsur  paksaan dari pihak

manapun. Dan sebagai seorang wali, tidak seharusnya enggan menikahkan anak

gadisnya dengan calon pasangan pilihannya.


