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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian-uraian yang penulis sajikan di atas, maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam melaksanakan hajatan pernikahan sebagian masyarakat diwilayah 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati masih menggunakan hitungan hari, pasaran 

dan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari Tahun Duda. Hitungan 

tersebut  digunakan berdasarkan anggapan orang zaman dahulu bahwa di 

dalam Tahun Duda juka melaksanakan pernikahan maka pernikahanya tidak 

akan langgeng, akan terjadi cek cok dan rejeki sulit atau bahkan akan 

mendapat musibah dan lain-lain.  

2. Masyarakat diwilayah Kecamatan  Pati yang menggunakan hitungan 

pasaran, weton dan lain lain termasuk menghindari Tahun Duda sebagian 

besar berasal dari orang tua yang masih memegang erat adat-istiadat Jawa 

tulen dan kurangnya pemahaman dan mendalami ajaran agama Islam. 

Sehingga mereka menjadikan hitungan tersebut sebagai pedoman untuk 

melanjutkan pernikahan atau membatalkan pernikahan tersebut. 

3. Pada saat sekarang ini hitungan pasaran, weton dan menghindari Tahun 

Duda yang digunakan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Pati Kabupaten 
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Pati hanya digunakan sebagai pertimbangan dan kehati-hatian dalam 

melaksanakan hajatan pernikahan. 

4. Penggunaan hitungan pasaran,weton dan menghindari Tahun Duda 

diperbolehkan selama hitungan tersebut hanya digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan kehati-hatian dan tidak sampai mempercayai dan 

meyakini bahwa tahun duda tersebutlah  yang berakibat menyimpulkan 

terjadinya sesuatu yang menyusahkan tetapi semuanya terjadi karena atas 

kehendak dan ketetapan dari Allah swt. 

5. Pemahaman agama Islam masyarakat Kecamatan Pati Kabupaten Pati sangat 

berpengaruh terhadap pola pikir mereka dalam memandang hitungan 

pasaran,weton dan Tahun Duda. Semakin dalam pemahaman agama Islam 

maka tingkat kepercayaan mereka terhadap hitungan tersebut semakin 

berkurang bahkan hitungan itu tidak akan digunakan dalam memilih waktu 

untuk melaksanakan akad nikah. 

6. Perhitungan pasaran, weton dan Tahun Duda dalam penyelenggaraan 

pernikahan merupakan adat Jawa yang tidak sesuai dengan syari’at Islam 

karena perhitungan tersebut dijadikan sebagai pedoman untuk 

melangsungkan pernikahan atau membatalkan pernikahan, sehingga tidak 

bisa dijadikan sumber hukum karena tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan As-

Sunnah. Mempercayai hitungan tersebut sebagai sebab kesialan atau 

keberuntungan merupakan perbuatan yang mengarah ke syirik dan 

menyekutukan kepada Allah swt.  
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7. Melihat dari data peristiwa nikah di KUA Kecamatan Pati 2 tahun terahir, 

secara ringkas bisa dianalisis bahwa masarakat diwilayah Kecamatan Pati 

sedikt banyak masih terpengaruh hitungan bulan dan tahun. Dari table 

tersebut kita lihat ada bulan tertentu yang sangat banyak peristiwanya dan 

ada yang terlalu sedikit. Dengan demikian bisa disimpulkan penghitungan 

tahun duda tidak begitu berpengaruh terhadap peristiwa nikah di KUA 

Kecamatan Pati. 

B. Saran-saran 

 Setelah melakukan penelitian terhadap tradisi penggunaan penghitungan 

Tahun Duda dalam melaksanakan pernikahan , ada beberapa saran yang 

sekiranya penulis anggap penting, yaitu : 

1. Bagi tokoh-tokoh agama hendaknya lebih berperan aktif dalam memberikan 

pemahaman kepada masyarakat tentang adat dan tradisi yang diperbolehkan 

dalam ajaran Islam dan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Sehingga 

pemahaman yang keliru bisa diluruskan dengan pemahaman agama yang 

baik dengan cara pendekatan personal secara pelan pelan dan tidak frontal. 

2. Bagi masyarakat hendaknya lebih meningkatkan pembelajaran agama 

supaya tidak mudah mempercayai adat istiadat dan tradisi juga budaya 

zaman dahulu yang didapatkan dari leluhur dan penhahulu dan sesepuh  

masyarakat, sehingga bisa lebih cerdas menyimpulkan budaya apa saja yang 

yang diperbolehkan sehingga dapat menghindari perbuatan yang dilarang 

oleh agama Islam. 
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3. Sebagai umat Islam hendaknya kita menjalankan ajaran Islam secara 

keseluruhan, baik yak yang perintah maupun yang larangan sesuai  dengan 

kaidah taqwa yaitu menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah swt 

dan meninggalkan larangan larangan-Nya.  


