
81 
 

BAB V 

PENUTUP  

 

A. KESIMPULAN  

Dengan berdasarkan hassil analisis dari keseluruhan data yang 

diperoleh, maka penulis dapat mengembil suatu kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Praktek penempatan istri-istri yang di poligami berkediaman 

dalam satu rumah di desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten 

Demak banyak menimbulkan perselisihan dan kecemburuan 

antara istri-istri.  

2. Poligami menempatkan istri-istri dalam satu rumah lebih banyak 

menimbulkan madharat dari pada maslahatnya 

3. Praktek penempatan istri-istri dalam satu rumah berdampak pada: 

a. antara istri dan istri dan anak tiri atau di antara anak-anak 

yang berlainan ibu, ada rasa kecemburuan atau ada rasa iri di 

antara istri-istri. Kecemburuan antar istri terjadi karena suami 

biasanya lebih memperhatikan istri muda ketimbang istri 

lainnya. 

b. Adanya suatu anggapan di masyarakat bahwa istri yang 

dipoligami adalah istri perebut suami orang yang akhirnya 

dikucilkan dalam pergaulan di masyarakat. 
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B. SARAN-SARAN 

1. Perlu adanya sosialisasi tentang arti penting poligami sehingga 

masyarakat mengetahui dan memperhatikan dampak baik dan 

buruk dari poligami itu sendiri, apalagi sampai menempatkan 

istri-istri dalam satu rumah. Dengan demikian masyarakat dapat 

membandingkan secara obyektif dan menentukan pilihan apakah 

menerima berbagai pertimbangan baik positif maupun negatif. 

2. Kasus poligami yang terjadi di sebagian masyarakat desa Tangkis 

Kecamatan Guntur Kabupaten Demak saharusnya tidak perlu 

terjadi karena hal ini banyak pihak yang dirugukan khususnya 

anak dan istri-istri yang di poligami. Karena penempatan istri-istri 

berkediaman dalam satu rumah ini lebih besar dampaknya dari 

pada manfaatnya.  

3. Kepada kaum laki-laki yang hendak berpoligami, sebelum 

memutuskan untuk berpoligami seharusnya berfikir dan melihat 

kedepannya bagaimana keadaan rumah tangganya agar tidak 

terjadi dampak dan akibat yang besa.  

 

C. PENUTUP  

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah Allah SWT. skripsi 

ini telah selesai. Dengan keterbatassan yang ada, peneliti menyadari 

sepenuhnya bahwa peneliti ini masih jauh dari sempurna dan juga 

masih banyak kekurangan. Semoga penelitian ini memberi manfaat 

bagi para pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya.  
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Tidak lupa penulis selalu mengharap saran dan kritik dari pada 

pembaca demi kesempurnaan skripsi yang telah penulis susun dan 

juga dapat menambah khasanah pengetahuan bagi pribadi penulis.  

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. juga segalanya 

dikembalikan karena hanya Dia tempat kebenaran sejati dan berkat 

pertolongan serta pettunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Amin   

   

 


