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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah penulis mengemukakan beberapa persoalan mengenai Putusan 

Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010 Tentang Hak Hadhanah, penulis 

mencoba membuat konklusi. Konklusi yang akan penulis kemukakan di 

bawah ini merupakan intisari dari pembahasan skripsi ini. Adapun konklusi 

atau kesimpulan yang dapat penulis sebutkan adalah sebagai berikut: 

1. Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010 tentang hak hadhanah   

adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan aturan 

dalam hukum Islam. Hak pengasuhan anak yang kebanyakan jatuh 

kepada penggugat sudah berdasarkan dasar-dasar hukum dan 

pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam hal ini tentunya 

menunjukan putusan tersebut adalah putusan yang sudah sesuai dengan 

prosedur yang ada. 

2. Bahwa sebetulnya tidak ada eksekusi terhadap anak dalam putusan 

pengadilan Agama Semarang tahun 2010 tentang hadhanah. Eksekusi 

tidak berjalan karena pada kenyataannya anak secara sukarela sudah 

berada pada pihak Penggugat. Secara psikologis hal ini juga sesuai 

karena tidak adanya paksaan terhadap anak pasti memberikan pengaruh 

yang positif  yang baik terhadap anak itu sendiri, sehingga pastinya bisa 

lebih memperhatikan kepada kepentingan-kepentingan anak. 
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B. SARAN-SARAN 

Pemerintah dalam hal ini hakim, sudah seharusnya dalam setiap  

memutuskan suatu perkara berpedoman dan mengacu pada peraturan yang 

ada, baik aturan perundang-undangan ataupun hukum islam. Selain itu hakim 

juga harus mempertimbangkan kemaslahatan yang ditimbulkan dari putusan 

yang diambilnya, sehingga tercipta kemaslahatan bersama. 

C. PENUTUP 

 Dengan mengucap Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Seiring dengan karunia dan limpahan rahmat yang 

diberikan kepada segenap makhluk manusia, maka tiada puji dan puja yang 

patut dipersembahkan melainkan hanya kepada Allah SWT. Dengan 

hidayahnya pula tulisan sederhana ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi 

yang tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan. Menyadari akan hal itu, 

bukan suatu pretensi bila penulis mengharap secercah kritik dan saran menuju 

kesempurnaan tulisan ini. 

Harapan yang tidak telampau jauh adalah manakala tulisan ini memiliki 

nilai manfaat dan nilai tambah dalam memperluas nuansa berpikir para 

pembaca budiman. Akhir kata puji dan syukur hanya kepada Allah SWT. 

Amin. 

 


