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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

     Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulakan beberapa hal yang terkait 

dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu Pemeliharaan 

Anak Pasca Perceraian (Studi Analisa Terhadap Putusan No. 

0460/Pdt.G/2014/PA.Bi Di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali). 

Diantara kesimpulan tersebut adalah: 

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian No. 

0460/Pdt.G/2014/PA.Bi dengan membebankan nafkah anak 

(hadhanah) dalam putusan perceraian adalah kepada pemohon. 

pemohon yang berkewajiban pemberian nafkah anak, berdasarkan 

kemampuan pemohon.  

2. Pelaksanaan Hukum terhadap, pada perkara perceraian No. 

0460/Pdt.G/2014/PA.Bi. yang telah sesuai dan telah menerapkan 

makna-makna yang terkandung dalam Hukum, hal ini pandangan dari 

Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam membebankan nafkah anak 

pada pemohon.  

3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pengasuhan anak pasca 

perceraian No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bi. adalah telah terjadinya 

perceraian antara kedua belah pihak antara pemohon dengan termohon, 

dikarenakan faktor ekonomi. 



64 
 

B. Saran – Saran 

Adapun saran-saran yang menurut penulis penting untuk diperhatikan 

adalah: 

1. Perlu dilakukan tentang sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di 

Indonesia terhadap pemberian nafkah anak pasca perceraian di 

Kecamatan Mojosongo atau lingkupnya Kabupaten. Sehingga 

masyarakat pada umumnya juga mengetahui kewajibannya untuk 

menafkahi anaknya walaupun pasangan suami istri telah bercerai. 

2. Hadhanah ini sudah selayaknya dapat dibahas lebih luas dalam 

pelajaran yang berada di sekolah-sekolah minimal di buatkan pelajaran 

fiqih, secara rinci terkait hadhanah atau pemeliharaan anak. Disamping 

perlu adanya Hukum bagi yang tidak melaksanakan putusan 

pengadilan. 

3. Sering diadakannya penyuluhan pernikahan, baik di tingkatan 

Kabupaten maupun Kecamatan sehingga  bertujuan terutama untuk 

menghindari perceraian. Akibat dari perceraian tersebut maka 

berdampak anak yang menanggung efek dari perceraian tersebut. 

C. Penutup   

     Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah serta inayahnya Allah SWT, 

penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan meskipun dengan segala 

keterbatasan dan kekurangan namun penulisan Skripsi ini jauh dari 

kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membuat penulis paham 

demi kesempurnaan Skripsi ini selalu penulis nantikan. 


