
BAB V

KESIMPULAN, SARAI'i DAN PENUIUP

A. KESI!{P[J,LAT{

llart uraian pembahasan den enaliea pada bab-b'ab se-

heluruarya, maka dapatlah di peroleh: euatu keelnpula& 80c&-

ra umun dari skrlpsi ini sebagal berikut i

1.. Sooraug perempuan atau seoraa8 }akl-lakl yang, ekil ba-

lrsh, nerdeka dan tldeh muhshatl, Apahila ia berzj-na 
''

maka hukumannya adalah dl dera seratus kaLl' Pelakea -

naan hukuman dera itu, hendaklah di tempat u&um, 6upa-

ya dapat dlsakslkaar oleh nasyarakat ramal'

2. sedangiran, apabi-}a ae6eoraa8 ya3rg sudah b.ersuami atau-

sudah. berlstrl melakukan perzinaaa., maka hukumannya a-

dalah di rajam (di lempar Eatsa batu sanpai natl).'. Ada

pula yang berpendapat hukuman baginya adalatr hukuman -

rangkap yaltu Itdi dera dan di raJamtr'

J.. orang-orang yan8 menuduh perempuan' baik.baik berzlna'r,

kemudian mereka tidak dapat uendatan$kan, empat orang -

aakei yang melihat seadj-ri dengan: mata kepala nereka -

perbuatan itu, maka hukumannya adalah di dera delapan-

puluh kali tidak b,oIeh, di teri-ma kesaksiannya';:-i;i-1

4,. orang yang menuduh istrlr\ya berzina, kemudian dia itu

tidak dapat mendatan8kan empat oratr8 saksi, uutuk mem-

buktikan kebenaran tuduhan itur. maka cukuplah' dengan -

rnengemukakan kesakslannya sendiri di sertal dengan su.&-



patr, sebanyak erupat kali yaES mene8askan bahwa dla itu

adalah; benar dalam tuduhannya, kemudlan eatu kal-1 unr-

tuk kelima kalinya yanS isinya laknat Allah akan me

nimpanya, kalau ls !:exdusta dalam tuduhannya itu. un-
:

berzina maka ia di haruskan iuSa mengemukakan' kesakd

annye empat kali dengan sunpah yang menegaskan. bahwa

suaulnya yang menuduhnya ltu, ada.lah d'usta. Kemuflian-

di lenghapi dengan sunpah yaag kellma yang lslnya bah

wa la akan di timpa laknat A}lah, apablla suaminya i.

tu b,enar dalam tuduhannYa.

5- Apablla seora.ng nuslin atau muslimat sudah terlanjur-

berbuat zLna, maka solusinya adalah denSan cara ber -

taubat, artlnya rnenyesali atas perbuatar-perbuatannya

yan8pernahdilakukandantidakakanmengulanginya-

lagi.

.B]. SARAN-SARAN

Darl deskripsi pemhahasan di atas, maka penulis

memberikan oaran-saran sebagal berikut" :

1.. Janganlah ruembj-arkan dirl terhanyut dalan kemaksiatan

Jagalah kehormatan dlrl, keluar8a dan masyarakat.

2. Kaum wanita hendaklah menutup auratnya yaitu bagian' -

bagian tubuh yang dapat membangkitkan nafsu birahi o-

rang-ora.ng Ie1aki yan8 bukan suaninya, terutama dlte:n

pat-tempat umum atau dl Iu-ar rumah sesuai dengan fir-

man Al1ah dalam surat Aa-Nuur" )1'



4..

Kaum prla hendaknya uenahan pandangan' dan' memelihara

kelamlnnyadarlperbuatanzlnaseeuatrdenganfirman

Al}ah dalam surat An-Nuur z 30'

Hendaknya taatilah agama kareaa dapat memberlke'A ra-

sa bahagia yang tidak pernah d'i' raeekan sebelumnya -

dan tidak ada bentuk pikiran dan peresaan fain yan6'

bisa menandinginYa.

Dalam menegakkan keyakinan hidun ttll umat islan ha-

rus punya prinsip ttBaik dalam paBds.nsan A11ah, dan b3,

1k dalam pandangan maoyarakatfr'

(;. PENUTUP

Alhamdulillah, atas eegala karunla Alleh, s!l/T. Pe-

n]ulj-s dapat menyelesaikan skrlpsl 1nl. Penulie nenyada-

rt akan adanya kekurangaa dl aana slnl, karena keterba-

tasaukemampuanpenulls,untukitukrltiksapadansa-
ran sangat Penulis haraPkan'

Kamipunlnglnmenyudahlpenullsanini-denSandoa

sebagai penutup :rrwahai Tuhanr apabila aku mampu menEsJI

tarkan lembar-lembar makaa seJatl pesan-Mu, maka buka -

lah hatt para pembacanya. Namun apabila aku ga8ale&opu-

nilah aku, dan lind.ungllah umat darl kesalaha:rkurr.

Akhlraya, 6emo8a skrlpsl yang san8at sederhana j--

nl daPat membawa manfarat, Amin'
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