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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendapat Siti Musdah Mulia terhadap Pasal 84 KHI tentang nusyuz 

mengarah pada perlunya pembenahan kembali pasal 84 karena pasal ini 

tidak mencerminkan prinsip maslahah, keadilan, penegakan HAM 

pluralism dan demokrasi karena pasal ini hanya menjadikan wanita 

sebagai pihak yang dirugikan dan pihak laki-laki menjadi superioritas 

hukum. Pasal ini juga akan mengakibatkan banyanya terjadi KDRT dalam 

rumah tangga yang akan merugikan wanita. KHI seharusnya tidak hanya 

menggunakan rujukan fiqih klasik yang banyak dipengaruhi budaya 

patrialistik, namun harus melihat kondisi riel dalam masyarkat Indonesia, 

sehingga produk hukum yang berlaku berlandaskan kemaslahatan dan 

keadilan dan tidak bias gender. 

2. Istimbat hukum yang digunakan oleh Siti Musdah Mulia dalam 

mengkritisi Pasal 84 KHI tentang nusyuz dengan meggunakan metode 

historis-kontekstual dalam memahmi dalil dan penerapan hukum 

didsarkan kepada kemaslahatan dan susai dengan waktu dan dan keadaaan 

masing-masing Negara atau masyarakat. 
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B. Saran-Saran 

Tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak manapun dan dengan 

segala kerendahan hati, penulis juga mengajukan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Perlu ada pemikiran ulang tentang nusyuz dalam dataran hukum sehingga 

produk hukum yang di dapatkan merupakan produk yang mengandung 

kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh umat. 

2. Perbedaan yang terjadi dalam memahami nusyuz atau hukum lainnya 

adalah khilafiyah yang beguna bagi pengembangan pemikiran hukum 

Islam yang tidak perlu diributkan 

C. Penutup 

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt, karena limpahan 

rahmat dan petunjuk-NYA serta pertolongan-NYA penulis dapat 

menyelesaikan skripsi. Peneliti menyadari atas segala kekurangan dan 

kelemahan yang ada dalam skripsi ini. Hal ini semata-mata karena 

keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu saran dan kritik yang 

sifatnya memperbaiki sangat penulis harapkan. 

Akhirnya peneliti berdo’a Kehadirat Allah swt, semoga skripsi ini 

berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya 

serta pada dunia pendidikan. Amin Ya Robbal Alamin 

 


