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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setalah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau 

secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat peneliti 

simpulkan sebagai berikut: 

1. Bahwa dalam praktik yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan adalah sebuah kasus dimana masyarakat yang 

melakukan talak seorang suami berada di luar negeri dan proses perceraian 

dilakukan melalui telepon serta diurus hanya kepada kelurahan setempat saja 

yaitu sekitar 65 % dimana rata-rata seorang suami masyarakat Desa Ragang 

Ragang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu mencari uang diluar 

negeri karena jika sudah menjalani kehidupan di Desa Ragang sudah sekian 

lama tidak sukses maka merupakan tanggung jawab dan kewajiban seorang 

suami mencari nafkah diluar negeri baik di Malaysia maupun di Arab Saudi. 

2. Dalam Analisis yuridis mengenai praktik perceraian yang dilaksanakan di 

masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten pamekasan 

merupakan suatu perceraian yang disahkan dalam hukum Islam karena talak 

yang dilakukan melewati telepon tersebut dengan sengaja dan tanpa paksaaan 

tetapi dalam hukum positif tidak diakui karena setiap akad nikah dan 
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perceraiannya harus didaftarkan dipengadilan dan mendapatkan ikrar nikah 

atau ikrar talak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif 

dalam hal ini termasuk dalam peraturan yuridis. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap 

perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Dalam mengambil keputusan hukum hendaknya mempertimbangkan asas 

kemaslahatan masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al- Qur’an dan 

Hadis serta dalam bertalak sesuai dengan hukum yuridis. 

2. Dalam melakukan talak hendaknya seorang suami jangan meremehkan talak 

karena perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak. 

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini 

masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka kritik dan saran yang 

membangun sangatlah diharapkan. Dan penulis berharap semoga apa yang sudah 

dipersembahkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penulis  khususnya 

dan pembaca pada umumnya. 


