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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah peneliti mengemukakan beberapa uraian terkait Tinjauan psikoanalisis 

terhadap praktik perceraian dalam Hifz Nasb di Kecamatan Poleang Utara, maka 

peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan yang penting menegenai judul skripsi 

“Tinjauan psikoanalisis terhadap praktik perceraian dalam Hifz Nasb (studi kasus di 

Kecamatan Poleang Utara)” yaitu: 

1. Faktor penyebab terjadinya praktik perceraian di Kecamatan Poleang Utara 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara yaitu adanya ketidakcocokan, 

perselingkuhan, karena orangtua, ketidakjujuran terhadap pasangan, dan 

tidak diketahui keberadaannya (ghaib), serta faktor anak juga termasuk 

sebagai penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Poleang Utara. 

2. Dampak atas praktik perceraian terbagi dua yaitu terhadap pasangan suami 

istri dan terhadap hifz nasb (keturunan). Dampak terhadap pasangan suami 

istri yaitu kesulitan ekonomi, trauma, dan tidak mendapatkan kasih sayang. 

Sedangkan terhadap hifz nasb (keturunan) terbagi menjadi 2 yaitu dampak 

psikologis (trauma, malu, kesepian dan perubahan perilaku) dan dampak 

terhadap pemenuhan hak-hak anak (pemeliharaan, nafkah, dan pendidikan). 

3. Ditinjau dari psikoanalisis terhadap Pasangan suami/istri, praktik 

perceraian yang dilakukan pasangan suami istri dipengaruhi oleh 3 
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komponen psikoanalisis (id,ego,dan superego) yang berasal dari perasaan 

marah, bahagia, dan sedih, sehingga id menciptakan keinginan, dan ego 

mewujudkan keinginan tersebut dengan cara melakukan praktik perceraian, 

serta superego yang ada pada suami/istri mendukung ego untuk 

melakukannya. Sedangkan tinjauan psikoanalisis terhadap Hifz Nasb 

(Keturunan) juga dipengaruhi oleh 3 komponen (id, ego, dan superego), hal 

ini berasal dari dampak praktik perceraian yang dirasakan anak yang 

menciptakan kondisi psikologis seperti perasaan bersalah, benci, dan sedih. 

Yang menjadi perbedaannya untuk mewujudkan keinginan id pada anak, 

maka superego yang ada pada anak menciptakan kecemasan dan 

mekanisme pertahanan. 

5.2  Limitasi Penelitian 

Terdapat beberapa hal yang tidak ditemukan peneliti dalam penelitian ini atau 

menjadi kelemahan dari penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Terdapat beberapa daftar pertanyaan yang tidak terjawab oleh responden  

pada saat wawancara. 

2. Ada beberapa dokumentasi wawancara kepada responden yang tidak 

dilampirkan dalam penelitian, disebabkan responden tidak menyetujui 

untuk di foto.  

3. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dan menjadi kelemahan 

dari penelitian ini, yakni tindakan persuatif yang masih kurang untuk 
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mendapatkan data yang lebih banyak terkait dengan praktik perceraian di 

kecamatan poleang utara. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka penulis akan mengemukakan 

beberapa saran yaitu: 

1. Bagi Suami maupun istri, agar selalu menjaga perkawinannya dengan 

sebaik mungkin, dan dapat memahami kondisi dari pasangannya satu sama 

lain, agar mengurangi terjadinya pertengkaran yang dapat berujung pada 

perceraian. Dan apabila hendak melakukan perceraian sebaiknya di ajukan 

di pengadilan, agar hak-hak anak dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. 

2. Bagi masyarakat, khususnya bagi perempuan dan laki-laki agar berhati-hati 

dalam memilih pasangan hidup, dan tidak memilih berdasarkan rupa, 

kekayaan, dan atas dasar cinta sesaat sebab pada dasarnya ketika hal itu 

sudah tidak sesuai keinginan kita maka hal kecil inilah yang dapat 

menyebabkan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga kelak. 

 

 

 

 

 

 

 


