BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan atas pembahasan yang penulis lakukan, kiranya ada
beberapa hal yang menjadi kesimpulan sebagai wujud dari apa yang penulis
teliti dari skripsi yang di angkat, yaitu sebagai berikut :
1. Bahwasanya alasan kewajiban suami atas pendidikan agama terhadap
keluarga menurut warga khususnya para suami di Dukuh Kemiri Kel.
Kalinusu Kec. Bumiayu Kab. Brebes itu mngatakan hal tersebut harus
dapat di realisasikan dalam sebuah keluarga. Disamping terdapat dalam
pasal 80 KHI juga terdapat dalam nash al-qur’an yang terdapat indikasi
wajibnya seorang suami untuk menjaga keluarganya agar terhindar dari
jilatan api neraka. Meskipun ada tiga hal yang terpenting menurut mereka
yaitu agama, ekonomi, agama dan ekonomi, akan tetapi mereka
menganggap bahwa agama yang terpenting dalam rangka memperoleh
keberkahan hidup baik soal perekonomian maupun yang lainya.
2. Implementasi yang dilakukan oleh warga Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu
Kec. Bumiayu Kab. Brebes ini dengan melakukan beberapa usaha,
diantaranya yaitu dengan mendatangkan Ulama untuk mengisi pengajian
mingguan yang mereka adakan setiap malam jum’at, mengadakan tahlil
setiap malam jum’at yang diakhiri dengan tausiyah, dan pengajian anakanak setiap ba’da maghrib di masjid. Meskipun pada realitanya kurang
diminati oleh sebagian mereka saja yang terbukti dengan cuma hadirnya
sekitar 20 orang setiap
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berdampak bagi kurangnya perhatian suami terhadap urusan agama
keluarganya baik istri maupun anak-anak mereka. Misalnya kurangnya
pelaksanaan ibadah shalat, minimnya faham dari mereka soal thaharah,
dan lain sebagainya.
3. Adapun dampak yang ada pada implementasi tersebut adalah terlihat pada
istri maupun anak-anak mereka. Dalam hal ini, penulis melihat pada sisi
yang lebih khusus pada persoalah keagamaannya saja. Diantaranya yaitu
istri yang kurang memperhatikan soal kewajibannya sebagai orang Islam,
seperti sholat, bersuci, dan juga terlihat pada anak-anak mereka yang
kurang faham terhadap dasar-dasar ilmu agama, seperti kurang fahamnya
baca al-Qur’an, etika berwudlu, shalat, dan sebagainya. Hal tersebut
sangatlah wajar terjadi, dalam kehidupan sekarang ini sangatlah susah
untuk merealisasikan apa yang sudah kita ketahui. Jika melihat lebih jauh
contoh yang sudah ada adalah dalam pemerintahan kita. Kasus korupsi
dimana-mana, padahal diantara mereka tahu dan faham terhadap agama.
Itu merupakan akibat dari pemujaan kita terhadap simbol dan
mengabaikan substansinya, yang tentu itu adalah tujuan kita dalam
melaksanakan suatu hal tertentu.
B. Saran-saran
Dengan dilandasi oleh kerendahan hati, setelah penulis menyelesaikan
pembahasan skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa saran dengan
harapan semoga berguna bagi Masyarakat, Agama, Nusa dan Bangsa.
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1. Sebagai generasi muda, saya kira sudah seharusnya kita berusaha untuk
melakukan hal yang terbaik untuk masa depan kita. Apalagi kita sebagai
seorang muslim, sedikitnya kita harus memperhatikan soal pesan-pesan
agama yang kita anut. Agar kita kelak menjadi generasi yang bermanfaat
bagi orang-orang disekeliling kita.
2. Para Ulama yang ikut berupaya memberi bimbingan keagamaan di Dukuh
Kemiri hendaknya terus memperhatikan perkembangan mereka mengenai
kewajiban-kewajiban syari’at yang herus dijalankan, dan sebuah lembaga
pemerintahan seperti KUA yang mengurusi segala yang menyangkut
kekeluargaan, hendaknya memperhatikan soal masa depan seseorang yang
disahkanya berdasarkan peraturan tertentu. Misalkan dengan mensyaratkan
adanya seorang muslim yang hendak menikah harus faham soal cara
kehidupan yang akan dihadapinya kelak mngenai segala hal. Atau dengan
memberi silabi berupa tuntunan kehidupan berumah tangga.
3. Hendaknya pemerintah memperhatikan soal kebutuhan masyarakat secara
tepat. Seperti halnya warga Dukuh Kemiri yang jauh dari jangkauan
masyarakat lainya, hendaknya memberi bantuan berupa fasilitas-fasilitas
keagamaan seperti masjid-masjid, madrasah, aula TPQ dan sebagainya.
Dan tidak melulu daerah-daerah yang sudah cukup memadai mengenai
fasilitas tersebut.
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C. Penutup
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala karunia
dan rahmat-Nya, yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan tanpa halangan apapun.
Dan penulis menyadari dengan sepenuh hati atas segala kekurangan
dan kekhilafan baik kata-kata maupun kalimat, maupun susunannya yang
masih jauh dari kesempurnaan, maka jika dalam penulisan skripsi ini ada
benarnya, itu semata-mata karena datang dari Allah SWT. Dan apabila banyak
kesalahan itu merupakan kehilafan dan kekurangan dari penulis sebagai
makhluk Allah SWT yang tidak luput dari kesalahan, kekhilafan dan segala
kekurangannya.
Dengan demikian, penulis sangat berterima kasih dan sangat
mengharap kritik dan saran-saranya dari pembaca yang bersifat konstruktif
demi kebaikan dan kesempurnaan dimasa yang akan datang untuk melengkapi
segala kekurangan-kekurangan yang ada pada penulis.

