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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah membaca, melakukan penelitian dan mengevaluasi, 

terhadap faktor-faktor yang menyebabkan para orang tua meminta 

anaknya untuk mentalak istrinya di Desa Bulangan Barat Kecamatan 

Pegantenan Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut; 

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya penjatuhan talak terhadap 

istri disebabkan oleh kurang taatnya istri terhadap perintah suami, 

faktor ekonomi, faktor suami yang kurang dihargai didalam keluarga 

istrinya, faktor ketidak taatan istri terhadap suaminya. 
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Faktor-faktot inilah yang menjadi pemicu adanya permintaan 

orang tua kepada anaknya untuk mentalak istrinya di Desa Bulangan 

Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Diantara 

faktor-faktor yang ada di atas, faktor etika yang berupa ketatan dan 

sikap menghormati, merupakan faktor yang paling dominan dari 

pada faktor-faktor yang lain sehingga mengakibatkan banyaknya 

terjadi talak yang di latar belakangi oleh permintaan orang tua. Hal 

ini dikarenakan di desa tersebut masih banyak orang yang kurang 

faham akan ilmu Agama dan selalu berpegang teguh pada prinsip 

budaya yang masih berlaku di desanya, yaitu harga diri adalah harga 

mati bagi masyarakat Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan 

Kabupaten Pamekasan, dan harga diri ini menjadi penilaian utama 

dalam kehidupan berumah tangga. 

2. Pandangan tokoh masyarakat terhadap talak yang dijatukan oleh 

suami karena mematuhi perintah orang tua di Desa Bulangan Barat 

Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terbagi ke dalam dua 

bagian yaitu, pertama, tidak wajib untuk diikuti, dikarenakan 

perintah orang tua tersebut mengadung unsur mudharat (negatif), 

disamping hal itu, talak merupakan hak laki-laki sebagai seorang 

suami bagi istrinya, sehingga siapapun tidak boleh 

mengintervensinya. Kedua, perintah tersebut wajib untuk diikuti 

karena perintah tersebut adalah demi kebaikan anak itu sendiri 
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sehingga tidak merasa terbebani dalam menjalankan kehidupan 

rumah tangganya. 

B. Saran 

Setelah melihat dan melakukan penelitian secara langsung terhadap talak 

dengan alasan mematuhi perintah orang tua di Desa Bulangan Barat Kecamatan 

Pegantenan Kabupaten Pamekasan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai 

berikut; 

1. Bagi masyarakat 

Khususnyapara orang tua yang ada di Desa Bulangan Barat Kecamatan 

Pegantenan Kabupaten Pamekasan, untuk mendidik anak-anaknya sampai menjadi 

anak yang pintar, cerdas dan bisa mengambil keputusan dengan pemikiran yang 

matang dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Dan janganlah memaksa seorang 

anak untuk melakukan keinginan orang tuanya, padahal anaknya sendiri tidak 

menginginkan hal itu. 

2. Bagi pemerintah 

Tingginya pendidikan dan banyaknya pengalamanyang dialami oleh seorang 

anak juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meminimalisir 

terjadi talak karena alasan mematuhi perintah orang tua. Oleh karena itu, dengan 

tingginya pendidikan dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuatnya berhati-

hati dalam mengambil sebuah keputusan dalam menentukan langkah hidupnya. 

Setelah melihat masih banyak seorang anak yang tidak mengenyam pendidikan 

sampai tingkat SMA di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten 
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Pamekasan sesuai dengan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, maka menjadi 

suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin dan menggratiskan pendidikan 

bagi seluruh rakyat indonesia pada umumnya dan khususnya anak-anak yang ada di 

Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Banyaknya kasus talak dengan alasan mematuhi perintah orang tua yang terjadi di 

Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasanini sebenarnya, 

banyak terjadi d Desa-Desa yang lain. Oleh karena itu diharapkan bagi peneliti 

selanjutnya untuk melakukan penelitian dan mencarikan solusi dari sudut pandang 

yang lain sehingga pengaplikasian dari penelitian ini akan bisa lebih terarah dan tepat 

sasaran. 


