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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan 

tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Bawean adalah sebagai 

berikut:  

1. Tidaka ada tanggung jawab 

2. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga 

3. Ekonomi 

Adapun sebab akibat pencarian nafkah diluar pulau terhadap tingginya angka 

perceraian di Pulau Bawean adalah:  

1. Tidak ada tanggung jawab 

Tidak ada tanggung jawab disebabkan karena suami sudah tidak pernah 

menghiraukan isteri dan keluarganya akhirnya rumahtangga mereka pun 

berantakan dan berakhir dengan perceraian 
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2. Tidak ada keharmonisan 

Keluarga yang tidak harmonis disebabkan karena seorang suami tidak 

pernah memberi kabar bahkan ada yang tidak pernah puang lagi ke 

Bawean 

3. Ekonomi 

Pandapatan suami di pulau bawean yang tidak mencukupi memicu suami 

untuk mencari nafkah keluar Pulau. Sayangnya setelah suami berada 

diluar pulau dia lupa kepada keluarganya di Bawean dan tidak mengirim 

uang kepada istrinya. Akhirnya istri mengajukan gugat cerai karena tidak 

pernah mengirim uang dan tidak ada kabar. 

B. Saran-saran 

1. Kepada para perantau baik di dalam negeri maupun di luar negeri apabila 

terjadi perselisihan cobalah mencari solosinya. Kesalahpahaman bisa 

merusak hubungan suami istri dan membuat pasangan kehilangan 

kepercayaan. Jika mengalami banyak masalah dalam kehidupan 

pernikahan karena kesalahpahaman, jangan anggap itu hal yang ringan. 

Segera luruskan kesalahpahaman yang terjadi. Setiap orang punya 

kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi, hindari sikap egois atau 

mau menang sendiri jika Anda dan pasangan sedang bermasalah. Carilah 

jalan keluarnya dan selesaikan masalah itu segera 

2. Kepada para masyarakat bawean yang belum menikah tentunya bagi para 

perantau, hendaknya berfikir lebih matang sebelum melangkah atau 

mengambil keputusan dan jangan berfikir enaknya saja dalam perkawinan 
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tetapi disamping itu ada tanggung jawab yang besar dalam kehidupan 

rumah tangga. 

3. Bagi penegak hukum sebaiknya memberikan sosialisasi dan penyuluhan 

tentang perkawinan kepada pasangan suami istri dalam menjalani 

hubungan rumahtangga agar dapat dimengerti dan dipahami dengan benar  

4. Bagi pemerintah diharapkan untuk mengelolah sumberdaya alam yang ada 

di Pulau Bawean dengan harapan masyarakat Bawean dapat bekerja tanpa 

harus keluar pulau 

 


