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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

       Setelah penulis berusaha mencurahakan segala kemampuan untuk meneliti dari 

seputar permasalahan yang penulis pilih sebagai bahan materi pembahasan dalam 

pembuatan skripsi, maka sampailah pada kesimpulan sebagai akhir dalam penulisan 

skripsi ini. 

       Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dari awal pembahasan sampai dengan 

akhir adalah sebagai berikut: 

1. Para pelaku iddah melaksanakan kewajiban untuk beriddah sesuai dengan tingkat 

pemahaman masing-masing, sebagian besar para pelaku iddah memahami 

pengertian iddah dan mengerti waktu yang harus di jalani dalam beriddah, namun 

jika di lihat dari segi prakteknya mereka belum sepenuhnya menjalani iddah 

mereka hanya melaksanakan masa tunggu bukan tata cara dalam beriddah yang di 

jalaninya.  

2.  Di dalam syari’at islam telah di jelaskan aturan-aturan dalam melakukan iddah 

baik iddah karena kematian suami maupun iddah karena perceraian, di dalam 

masyarakat desa Langon praktek iddah kematian suami sudah sesuai dengan 

syari’at islam, para pelaku iddah melaksanakan iddah di dalam rumah sampai 

menunggu 4 bulan 10 hari, namun dalam praktek iddah karena perceraian belum 

terlaksana sesuai dengan syari’at islam mereka hanya melaksanakan iddah sebatas 

masa menunggu 3 bulan tidak boleh menikah tatacara iddah yang lain mereka 

tidak laksanakan. 
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3. Dalam melaksanakan iddah, para pelaku iddah tidak mengerti dasar hukum yang 

jelas sesuai dengan iddah yang di jalanianya, mereka hanya melaksanakan iddah 

sesuai dengan tradisi yang di anutnya selama ini, budaya iddah yang beredar di 

kalangan masyarakat menjadi poros hukum dalam menjalankan kewajibannnya, 

seperti halnya iddah wanita yang telah di talak atau di cerai suaminya yang hanya 

menjalani masa menunggu selama kurang lebih 3 bulan dan tidak ada sikap dan 

tata cara dalam beriddah. Lain halnya dengan iddah kematian suami yang telah di 

jalani dengan baik oleh masyarakat yaitu 4 bulan 10 hari dengan mena’aati 

aturan-aturan iddah sesuai dengan hukum islam. 

B. Saran-saran 

      Dari kesimpulan tentang permasalahan diatas, maka penulis perlu menyampaikan 

saran-saran yang kiranya dapat di jadikan sebagai patokan tentang bagaimana masyarakat 

desa Langon khususnya perempuan iddah dapat menjalankan praktek iddah sesuai 

dengan syari;at islam dan menjadikan pemahaman tentang materi iddah lebih meluas di 

masyarakat. 

Adapun saran-saran yang penulis ingin kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Kewajiban iddah telah di jelaskan di dalam Al-Qur’an dan juga As-sunnah, maka 

pelaku iddah harus bersungguh-sungguh dalam menjalani iddah sesuai dengan 

syari’at islam, hendaklah mengetahui berapa lama masa tunggu yang harus di 

lalui selama iddah dan juga mengetahui tata aturan baik berupa perintah maupun 

larangan yang harus di ta’ati selama melaksanakan iddah. Perempuan iddah harus 

bisa lebih menjaga dirinya untuk melaksanakan kewajiban yang melekat pada 
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dirinya saat itu sehingga tidak akan memunculkan fitnah dan hal-hal yang di 

anggap tidak pantas jika di lihat dari segi sosial  masyarakat. 

2. Orang-orang terdekat pelaku iddah seperti halnya keluarga, sahabat hendaklah 

lebih memperhatikan pelaku iddah untuk melaksanakan kewajibanya, berikan 

nasehat serta saran untuk mereka supaya pelaku iddah merasa lebih termotivasi 

dan merasa ada yang memperdulikanya. 

3. Di dalam hukum negara seperti undang-undang perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam telah di jelaskan kewajiban iddah bagi pelaku iddah, maka 

hendaknya pemerintah lebih memperhatikan tentang masalah ini, karna rendahnya 

tingkat pemahaman di kalangan masyarakat perlu adanya sosialisasi 

pembelajakan tentang iddah supaya masyarakat lebih paham dan lebih bisa 

mengaplikasinya sesuai hukum islam. 

C. Penutup 

      Dengan mengucapkan sykur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberi 

rahmat, taufiq, dan hidayah-NYA dan juga yang telah menciptakan kita dalam 

kesempurnaan dan kekuatan untuk membangun hidup yang lebih baik, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, namun penulis banyak kekurangan dan 

kesalahan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karna itu, saran dan kritik yang bersifat 

menbangun guna menyempurnakan skripsi ini sangatlah penulis harapkan. 

Akhirnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, 

baik secara langsung maupun tidak langsung , menulis ucapkan banyak terima kasih. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca 

umumnya.  


