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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah dilakukan penelitian serta menganalisa mengenai pembahasan hak dan 

kewajiban suami istri bagi para pelaku nikah usia muda di Desa Biru, Kecamatan 

Polenag Timur, Kabupaten Bombana yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, 

dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:   

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku nikah usia muda pada dasarnya 

memahami tentang hak dan kewajiban suami istri. Para pelaku nikah usia muda 

memandang bahwa kewajiban seorang istri merupakan pemeliharaan istri terhadap 

suami, hormat kepada suami,  bertanggung jawab atas pekerjaan rumah dan 

melakukan segala sesuatu atas izin suami. sedangkan kewajiban seorang suami 

yaitu memberikan nafkah dan kasih sayang, menegur dengan baik. Sedangkan 

kewajiban keduanya yaitu saling menghormati satu sama lain dan saling 

mendukung dan menguatkan satu sama lain. Tapi berdasarkan pengamatan dan 

wawancara, pemahaman hak dan kewajiban tersebut lebih longgar dari pada yang 

dikatakan. Para pelaku nikah usia muda tidak memenuhi tanggung jawabnya 

sebagai suami istri, suami lalai sebagai pemimpin dalam keluarga, dan istri tidak 

memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini berdampak pada perceraian.
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2. Tinjauan hukum Islam, tidak ada batasan seseorang menikah kapan. Tentunya, 

setelah orang tersebut baligh, mampu bekerja, dan berkecukupan bisa untuk 

menjalankan pernikahan atau melaksanakan keluarga. Untuk itu, menikah muda 

dalam islam hukumnya halal atau boleh selagi dalam rukun pernikahan yang syah 

dan sesuai dengan syarat-syaratnya. Hukum asal sunnah sendiri bisa berubah 

menjadi wajib atau haram berdasarkan dari kondisi orang yang akan membangun 

rumah tangga dalam Islam. Jika ia tidak bisa menjaga kesucian atau ‘iffah dan 

akhlak kecuali dengan menikah, maka hukum menikah menjadi wajib untuknya. 

Hal ini dikarenakan kesucian dan akhlak menjadi hal yang wajib untuk semua 

umat muslim. Hukum bisa berubah menjadi haram jika pernikahan dilakukan 

karena alasan ingin menyakiti istri atau karena hasrat dan sesuatu yang bisa 

menimbulkan bahaya untuk agama. di Desa Biru, Kec.Poleang Timur, 

Kab.Bombana, pernikahan di usia muda menjadi sesuatu yang tidak baik secara 

etika,dan hukum Islam, ketika pernikahan dijalankan malah berdampak negatif. 

Misalnya belum cukup umur, kematangan usia kurang, kedewasaan usia belum 

cukup, belum memiliki ilmu dan pengetahuan yang memadai sehingga kurangnya 

material untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk itu, secara etika dan hukum 

Islam kurang baik walaupun secara syarat  syahnya dalam Islam masih halal dan 

resmi menjadi suami istri. 

B. Saran 

Dari kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:  

https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/membangun-rumah-tangga-dalam-islam
https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/membangun-rumah-tangga-dalam-islam
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1. Dalam hubungan suami isteri, seharusnya masing-masing mereka memenuhi 

kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan, karena pemenuhan kewajiban tersebut 

erat kaitannya dengan hak-hak yang diperoleh. Khusus kepada para laki-laki 

(suami) yang ada di Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur hendaknya tidak 

memaksa istri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah.   

2. Dalam hubungan rumah tangga, hendaknya suami isteri saling memahami kondisi 

masing-masing mereka, saling membantu, berkomunikasi dengan baik, sehingga 

permasalahan kehidupan rumah tangga dapat ditangani secara bijak. 

3. Para pelaku nikah usia muda suami khususnya di Desa Biru, Kecamatan Poleang 

Timur memantapkan niat untuk menikah karena keberhasilan rumah tangga 

berasal dari niat yang ada di dalam masing-masing pasangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


