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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah penulis paparkan, banyak hal yang sebenarnya 

bisa ditarik kesimpulan. Namun, setidaknya penulis mencatat ada beberapa 

point penting yang menjadi inti dari  tulisan ini: 

1. Bahwa alasan Jam’iyah Rifa’iyah memberlakukan syarat mempelajari 

kitab Tabyin al-Islah adalah untuk memberi pemahaman pernikahan dan 

seluk beluk pernikahan kepada Jam’iyah Rifa’iyah yang akan beranjak 

kepelaminan. Dan ada anggapan dalam Jam’iyah Rifa’iyah bahwa 

beribadah tanpa ilmu amalnya akan sia-sia (ditolak). 

2. Tinjauan hukum Islam mengenai syarat mempelajari kitab Tabyin al-Islah 

bagi Jam’iyah Rifa’iyah yang mau menikah termasuk dalam katogori urf’ 

yang sakhih yang mana kebiasaan yang dilakukan Jam’iyah Rifa’iyah 

tidak bertentangan dengan dalil Syara’, tidak mengkhalalkan yang haram 

dan tidak membatalkan kewajiban. 

3. Impliksi dari pelangaran terhadap pelaksanaan tradisi mempelajari kitab 

Tabyin al-Islah sebelum menikah pada Jam’iyah Rifa’iyah adalah 

pernikahan yang tidak terlebih dahulu mempelajari kitab Tabyin al-Islah 
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sebelum menikah maka pernikahanya akan tidak Shahih dan di dalam 

Jam’iyah akan setengah dikucilkan. 

B. Saran-Saran 

1. Ada baiknya nilai-nilai positif dari pernikahan pada Jam’iyah Rifa’iyah 

hendaknya dilakukan pada masyarakat umum agar suatu kehidupan rumah 

tangga bisa bahagia untuk selamanya.  

2. Perlu adanya bimbingan dan pemberian informasi dari Departemen 

Agama secara obyektif kepada masyarakat sehingga mendekatkan 

kesenjangan komunikasi pada Jam’iyah Rifa’iyah dengan masayarakat 

sekitarnya dan masyarakat luas pada umumnya. khususnya di masyarakat 

Kendal. 

3. Ada baiknya agar Jam’iyah Rifa’iyah lebih terbuka dengan masyarakat 

luas sehingga banyak dikenal di mata umum. 

C. Penutup 

Demikianlah skripsi yang dapat penulis paparkan, tidak berarti suatu 

penuntutan ilmu telah final. untuk kelengkapannya masih diperlukan dari 

segi-segi lainnya. Oleh sebab itu karya tulis ini belumlah menberikan 

kepuasan dengan gambaran yang luas dan mendalam. Kemampuan yang 

didapat penulis masih terbatas dalam pengumpulan sumber data, dan untuk 

itu, kritik dan saran yang dekonstuktif sangat penulis harapkan. 
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Tiada gading yang retak, untuk itu penulis sangat menyadari bahwa 

karya tulis yang kurang sempurna ini dapat bermanfaat bagi kita semua 

khususnya bagi pembaca. Amin. 

 

 


