
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari keseluruhan hasil penelitian, maka sebagai akhir dari pembahasan akan 

penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Di dalam Islam tidak terdapat Larangan Perkawinan Adat Geyeng akan tetapi 

larangan perkawinan yang tidak diperbolehkan di  dalam Islam yaitu nikah mut’ah, 

nikah muhallil, nikah sighar, nikah pinangan atas pinangan, nikah pada waktu masa 

iddah. Larangan perkawinan Adat Geyeng yang selama ini masih diyakini dan 

dipercayai masyarakat di Desa Ngadi jelas sekali tidak sesuai dengan syariat Islam, 

karena tidak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun As-Sunah. 

2. Berdasarkan hukum Islam segala sesuatu yang terjadi dan menimpa, baik itu  

berupa kesialan, kebaikan ataupun juga mala petaka bahwasanya itu semua adalah 

kehendak dari Alloh SWT, dan harus diterima secara lapang dada dan ikhlas, 

karena telah mejadi ketetapannya, bukan akibat dari melanggar Larangan 

Perkawinan Adat Geyeng. 

3. Sebagai orang Islam sudah seharusnya bertawakkal, berusaha dan berdo’a hanya 

kepada Alloh SWT, dan tidak dibenarkan memohon kepada selain Alloh, karena 

segala sesuatu adalah kehendak Alloh dan kepada-Nya akan kembali. 

B. Saran - saran 

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan demi 

kemajuan dan keberhasilan proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu 



pendidikan di lingkungan perguruan tinggi, maka penulis memberi saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

a. Agar dalam rangka penelitian berikutnya perihal Larangan Perkawinan Adat 

Geyeng  hendaklah mengamati dengan cermat dan seksama. 

b. Peneliti yang akan datang diharapkan mampu melakukan penelitian lanjutan 

terkait Larangan Perkawinan Adat Geyeng dengan lebih baik sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan zaman. 

2. Bagi Pemerintah Desa Ngadi 

a. Harus tetap  menjaga dan melestarikan tradisi-tadisi peninggalan leluhur 

dengan baik. Namun juga harus memperhatikan norma-norma dan ketentuan 

yang ada. Baik dalam masyarakat maupun dalam agama. 

b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas dalam melaksanakan setiap kegiatan  

kebudayaan. 

c. Memberikan pelayanan yang  prima, penuh dan optimal kepada  seluruh 

masyarakat yang mempunyai keperluan dan membutuhkan pertolongan dalam 

setiap hal yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 

3. Bagi Masyarakat Desa Ngadi  

a. Masyarakat mendukung program-program pemerintah Desa Ngadi, selama 

tidak menyalahi aturan dan berbau indikasi negative. 

b. Masyarakat terus menjaga dan melestarikan tradisi/budaya peninggalan 

leluhur dengan baik di tengah era globalisasi dengan tetap memperhatikan  



segala ketentuan yang ada, baik ketentuan agama, hukum, dan lain 

sebagainya. 

4. Bagi IAIN Tulungagung 

a. Agar terjadi peningkatan mutu dan kualitas pengetahuan mahasiswa. 

b. Meningkatkan peranan mahasiswa dalam penerapan tri darma perguruan 

tinggi. 

5. Bagi Pembaca 

a. Pembaca mampu menangkap dan memahami hasil penelitian tersebut dan 

dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya. 

b. Kritik dan saran sangat dibutuhkan dari pembaca demi sempurnanya 

penelitian ini. 

 


