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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya dari seluruh rangkaian penelitian. Maka peneliti dapat memberikan 

sebuah kesimpulan bahwa:  

1. Persepsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kendari Program Studi Akhwal 

Al-Syakhshiyyah tentang pacaran dan ta’aruf terdiri dari beberapa pendapat :  

a) Antara pacaran dan ta’aruf sama saja dari segi makna bahasa yaitu 

perkenalan. perbedaannya adalah dari segi asal bahasa, pacar dari bahasa 

Indonesia dan ta’aruf dari bahasa arab serta dari segi implementasi dari 

pacaran dan ta’aruf itu. 

b) Antara pacaran dan ta’aruf berbeda karena dalam pacaran itu ada hal-hal 

aktifitas-aktifitas khusus  bagi orang yang berpacaran namun tetap boleh 

berpacaran dengan syarat tidak melakukan hubungan yang melampaui 

batas seperti layaknya suami istri sedangkan kalau hanya bersentuhan 

atau berdua-duaan hal itu tidak menjadi masalah. 

c) Antara pacaran dan ta’aruf sangat berbeda, dan pacaran termasuk budaya 

orang Barat yang banyak melanggar adab pergaulan dalam pergaulan 

antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya 

2. Berdasarkan persepsi-persepsi mahasiswa tersebut pada kesimpulan diatas  

yang intinya antara lain pacaran dan ta’aruf sama saja boleh bersentuhan dan 

boleh berdua-duaan bertentangan dengan hukum Islam.  
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B. Saran     

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah penulis/peneliti  uraikan diatas, 

maka penulis memberikan saran ataupun masukan sebagai berikut : 

1. Kepada para mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kendari secara khusus dan 

secara umum kepada keseluruhan mahasiswa IAIN Kendari bahwa 

masyarakat mempercayakan kepada kita mahasiswa yang berdasarkan agama 

yaitu agama Islam untuk memberikan pemahaman agama kepada masyarakat 

salah satunya adalah tentang adab dalam pergaulan laki-laki dan perempuan. 

Seharusnya kitalah yang meluruskan persepsi masyarakat tentang kebiasan-

kebiasan yang salah dengan menjelaskan berdasarkan Al Qur’an dan hadits 

lalu dikaitkan dengan berbagai realita yang terjadi di masyarakat tersebut. 

Jangan sampai kita sendiri yang mencontohkan akhlak yang buruk kepada 

masyarakat sehingga masyarakat hilang kepercayaan terhadap kita sehingga 

mereka bingung harus mengambil contoh dan pelajaran dari mana lagi 

karena sosok yang mereka harapkan ternyata sama saja dengan masyarakat 

yang awam tentang agama Islam 

2. Kepada Institusi dalam hal ini kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kendari, penulis mengharapkan, untuk membimbing dan 

mengarahkan sekaligus memberikan contoh kepada mahasiswa atau anak-

anak generasi penerus agama, bangsa dan negara yang kita cintai ini  dengan 

memberikan pendidikan tentang  agama Islam, salah satunya adalah tentang 

bagaimana seharusnya pegaulan antara laki-laki dan perempuan.  


