
96   BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Ada beberapa alasan masyarakat suku Tolaki di Desa Amosilu berutang 

untuk memenuhi biaya perkawinannya, yaitu karena tingginya biaya 

perkawinan, masyarakat merasa malu kepada keluarga perempuan apabila 

uangnya tidak cukup, malu kepada masyarakat apabila diketahui uangnya 

tidak cukup sementara dirinya diketahui masuk dalam golongan 

masyarakat mampu, ingin pesta mewah karena pernikahan ini sekali 

seumur hidup, rasa tanggung jawab sebagai orang tua. Disamping itu juga 

adat sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Tolaki mulai dari proses 

pelamaran sampai dengan proses perkawinan sehingga dapat berdampak 

dengan kesulitan membayar utang sampai dengan berbohong demi 

menghindari penagih utang, serta timbulnya perselisihan dalam keluarga. 

2. Perspektif Maqashid Al-Syariah terhadap utang dalam memenuhi biaya 

perkawinan, ada yang sesuai ada yang tidak. Dikatakan sesuai jika 

berutang itu tidak menyulitkan karena membayar utang itu harus 

disegerakan, dan jika berutang dapat menyulitkan maka hal tersebut tidak 

sesuai dengan Maqashid Al-Syariah karena dalam rangka memelihara 

turunan perkawinan tidak boleh dipaksakan sehingga dengan utang yang 

dapat menimbulkan mudharat bagi pelaku utang yang tujuannya hanya 

karena malu dan mempertahankan harga diri tidak dibenarkan. 

  



97   B. Saran 

1. Sebaiknya dalam melangsungkan perkawinan diadakan dengan 

semampuhnya saja, demi menghindari kesulitan dikemudian hari. 

2. Bagi pelaku utang sebaiknya diperhatikan alasan mengapa berutang, 

apakah memang dalam kondisi mendesak atau tidak, karena jika masih ada 

jalan lain sebaiknya kita berusaha dulu sebab Allah akan membukakan 

pintu rezeki bagi mereka yang berniat baik, apalagi nikah ini adalah 

perkara ibadah. 

3. Dalam penetapan biaya perkawinan sebaiknya ditimbang sebaik mungkin 

jangan sampai memberatkan bagi calon mempelailai laki-laki, kembali 

kepada syarat dan rukun perkawinan, karena dalam syarat dan rukun 

perkawinan tidak diwajibkan mengadakan walimah, yang penting syarat 

dan rukun terpenuhi. 

 


	1. COVER.pdf (p.1)
	2. PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf (p.2)
	3. PERSETUJUAN PEMBIMBING.pdf (p.3)
	4. PENGESAHAN SKRIPSI.pdf (p.4)
	5. KATA PENGANTAR.pdf (p.5-7)
	6. DAFTAR ISI.pdf (p.8-10)
	7. ABSTRAK.pdf (p.11)
	8. BAB I.pdf (p.12-23)
	9. BAB II.pdf (p.24-51)
	10. BAB III.pdf (p.52-57)
	11. BAB IV.pdf (p.58-106)
	12. BAB V.pdf (p.107-108)
	13. DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.109-111)
	14. LAMPIRAN.pdf (p.112-125)
	1. TRANSKRIP WAWANCARA.pdf (p.1-5)
	2. PEDOMAN WAWANCARA.pdf (p.6-10)
	3. DOKUMENTASI.pdf (p.11-13)
	4. CURRICULUM VITAE.pdf (p.14)


