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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tindakan Sosial Perempuan Gugat 

Cerai Studi Kasus Kasembon Kabupaten Malang yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Tipe Tindakan Sosial Perempuan (Istri) dalam menggugat Cerai di 

Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang  adalah  sebagai berikut : 

a. Tindakan Instrumental Istri dalam menggugat cerai suaminya atas 

pertimbangan rasional. Orientasi ekonomi, perilaku buruk suami, 

adanya kekerasan dalam rumah tangga menjadi pertimbangan sadar 

dalam mengambil keputusan menggugat cerai. Selain itu juga 

dipertimbangkan cara maupun strategi yang dianggap efektif dalam 

mencapai tujuan dalam proses perceraian. 

b. Tindakan yang berorientasi pada nilai. Dalam tindakan perempuan 

(istri) yang mengajukan cerai tindakan rasional yang berorientasi nilai 

tampak pada tindakannya dalam  mengajukan perceraian secara hukum 

dan agama. Perceraian yang disebabkan gugatan istri diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 dan perceraian tersebut dilakukan 

di depan Pengadilan Agama. Para istri yang melakukan gugat cerai 

terhadap suaminya mengikuti aturan, prosedur  sesuai ketentuan yang 

berlaku. Orientasi nilai bagi para istri dalam menggugat cerai adalah 
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pandangan ynag berkembang dalam masyarakat yang memandang 

perceraian bukan hal tabu, wajar dan sudah biasa untuk dilakukan. 

c. Tindakan Afektual (especially emotional). Dalam penelitian ini 

tindakan ini muncul tatkala para istri merasakan perasaaan terluka, 

sakit hati, marah dan merasa dikhianati karena tindakan yang 

dilakukan suaminya yaitu tindakan kekerasan secara fisik maupun 

mental. 

d. Tindakan yang berorientasi pada tradisi. Dalam penelitian ini tindakan 

menggugat cerai yang dilakukan oleh istri kepada suaminya  bukanlah 

merupakan tradisi dalam masyarakat Kecamatan Kasembon. 

e. Tindakan gugat cerai tidak hanya dilihat dari satu tipe tindakan sosial 

yang berdiri sendiri, melainkan juga melibatkan tipe yang lainnya. 

Berdasarkan teori Max Weber tindakan sosial istri yang menggugat 

cerai, tipe tindakan sosial dalam penelitian ini merupakan kombinasi 

dari ketiga tipe tindakan sosial yaitu Rasionalitas instrumental, Nilai, 

dan Afektual.  

2. Tindakan sosial istri dalam menggugat cerai suaminya di Kecamatan 

Kasembon Kabupaten Malang tahun 2017 dalam tipe tindakan sosial 

yang berdasarkan nilai  yaitu berkembangnya  aliran feminisme adalah 

sebagai berikut : 

a. Feminisme Liberal : Pernikahan dalam pandangan feminis liberal  

dapat tercermin dalam kehidupan rumahtangga di lingkungan 

Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. Dalam kehidupan rumah 
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tangga terdapat kesetaraan yang meliputi pendidikan, tugas, peran dan 

dalam pengambilan keputusan. 

b. Feminisme Radikal : Dalam penelitian ini juga ditemukan adanya 

aliran feminism radikal dalam tindakan gugat cerai maupun dalam 

kehidupan berumah tangga di Kecamatan Kasembon Kabupaten 

Malang. . Hal ini dapat tampak pada para istri yang mampu 

melakukan pekerjaan yang biasanya hanya dilakukan laki-laki. 

Disamping itu para istri memilki kemampuan dalam menyuarakan 

hak-haknya dalam kehidupan berumahtangga bahkan mampu 

mengambil keputusan dalam perceraian yaitu dengan melakukan 

gugat cerai terhadap suaminya. 

c. Feminisme Marxis dan Sosialis : dalam penelitian ini dapat dijumpai 

adanya aliran Feminisme Marxis dan Sosialis dalam kehidupan 

bermasyarakat dan rumah tangga. Dalam pernikahan para istri tidak 

lagi menjadi milik para suami yang harus tunduk, patuh, berbuat 

sesuai kehendak suami, tetapi mereka memilki kebebasan dalam 

kehidupan berumahtangga. Sistem Patriarki tidak mendominasi dalam 

kehidupan pernikahan di Kecamatan Kasembon. Bahkan para istri 

dapat mendominasi dalam kehidupan pernikahan. Para istri dapat 

memilki harta kekayaan dalam kehidupan pernikahannya. Mereka 

juga mendapat kesempatan kerja yang sama dengan upah yang sama 

antara laki-laki maupun perempuan.   

3. Bahwasanya tindakan sosial yang dilakukan perempuan (istri) dalam 

mengajukan gugatan perceraian mempunyai makna yaitu : 
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a. Mengakhiri penderitaan. Perceraian merupakan upaya untuk 

mengakhiri penderitaan dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah 

tangga, baik secara fisik maupun non fisik. 

b. Mendapatkan yang lebih baik. Dengan melakukan gugat cerai, para 

istri memiliki harapan dan kesempatan  untuk mendapatkan suami baru 

yang lebih baik dari sebelumnya. 

c. Kebebasan. Dengan bercerai maka dapat terbebas dari suaminya, 

kondisi yang mengekang, tugas yang berat, mertua yang cerewet dan 

selalu  ikut campur dalam kehidupan rumahtangga.Selain itu gugat 

cerai dianggap dapat  terbebas dari beban, masalah, pikiran yang 

membebani. Sehingga  dapat menjalani kehidupan dengan  lebih 

tenang.   

d. Kemandirian. Kemandirian tidak hanya secara ekonomi namun juga 

merupakan empowerment. Kemandirian secara ekonomi menyebabkan 

istri tidak bergantung sepenuhnya terhadap suami dan    istri yang 

sebelumnya berprofesi sebagai ibu rumah tangga mampu melakukan 

pekerjaan lainnya  dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Disamping 

itu para istri memiliki kemampuan dalam menyuarakan hak-haknya 

bahkan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan gugat cerai. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang  makna perceraian dan tindakan sosial 

istri yang melakukan gugat cerai terhadap suami di Kecamatan Kasembon 



64 
 

Kabupaten Malang Tahun 2017, maka saran atau rekomendasi adalah sebagai 

berikut : 

1. Perceraian merupakan hal yang dibenci Allah dan tidak dianjurkan untuk 

dilakukan, karena  dapat mempengaruhi psikologi dan masa depan anak. 

Olehsebab itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar 

perceraian tidak dengan mudah dilakukan, diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

a. Sebaiknya setiap pasangan yang ingin menikah mempersiapkan secara 

fisik maupun non fisik secara matang. Misalnya dengan memahami 

lebih mendalam ajaran agama terutama terkait makna, tujuan dan 

problematika dalam rumah tangga, serta memiliki visi misi dalam 

membina pernikahan. Selain itu juga  memahami dan menjalankan 

peran dan tugas masing-masing dengan baik sebagai istri, ibu, suami 

dah ayah  agar tidak gampang  rapuh karena hal-hal yang kecil yang 

dapat mengakibatkan perceraian. Disamping itu pula penting untuk 

memahami bahwa dalam  memenuhi kebutuhan rumahtangga adalah 

tugas pokok laki-laki sebagai kepala rumah tangga, maka sebaiknya 

laki-laki harus memilki pekerjaan yang cukup layak  sebelum 

memutuskan untuk menikah. 

b. Sebelum menikah juga seharusnya mempertimbangkan dari sisi 

kematangan  usia agar tidak terjadi pernikahan anak dan tidak 

memaksakan untuk menikah apabila belum cukup usia, misalnya 

dengan memalsukan usianya. Sehingga acapkali dengan mudah 

memutuskan bercerai . 
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c. Bagi Kantor Urusan Agama sebaiknya lebih meningkatkan upaya 

untuk meningkatkan pemahaman remaja khususnya bagi yang belum 

menikah dan  yang akan menikah, juga pada orangtua  misalnya 

dengan memberikan penyuluhan secara intensif dan mendalam, 

memberikan pelatihan-pelatihan agar memiliki pemahaman agama 

yang baik sehingga memahami  makna, tujuan, bagaimana seharusnya 

menghadapi problematika dalam pernikahan. 

d. Kantor Urusan Agama seharusnya juga lebih teliti dan tegas dalam 

memeriksa berkas-berkas calon yang akan mengajukan pernikahan 

sehingga tidak ada data yang dipalsukan, misalnya identitas. 

e. Bahwasanya perlu adanya revisi undang-undang pernikahan  agar lebh 

sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Misalnya mengenai kriteria 

usia pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan.  

f. Sebaiknya budaya atau tradisi menikah muda di daerah pedesaan 

secara perlahan dapat diganti. Dimana pemahaman sebagian besar 

masyarakat desa  yang menganggap menikah diusia muda merupakan 

prestise dan malu apabila memiliki anak yang belum menikah diusa 

muda. Padahal menikah diusia muda belum tentu menjadi jaminan 

hidup bahagia, sukses dan langgeng dalam pernikahannya. Karena 

pada kenyataanya banyak terjadi perceraian pada pasangan yang masih 

berusia muda belia.   

2. Temuan ini dapat dikaji lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya sehingga 

dapat menjadi perbandingan dan lebih komprehensif karena penulis sendiri 

menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna. 
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