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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sampaikan, ada beberapa 

hal yang menjadikan simpulan dari pembahasan tentang “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktek Tajdidun Nikah Karena Kawin Hamil” adalah sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan tajdidun nikah karena kawin hamil dilakukan sebagaimana 

perkawinan pada umumnya, yakni dengan cara pasangan suami istri 

menyiapkan rukun dan syarat perkawinan, ijab dan qabul dan diakhiri 

dengan doa. Hanya saja pernikahan yang kedua ini tidak dicatatkan pada 

pegawai pencatat nikah, cukup di pimpin oleh modin atau kiai yang 

dimintai untuk menikahkan, karena akad nikah yang pertama tetap 

dianggap sah. 

2. Adapun yang melatar belakangi pelaksanaan tajdidun nikah karena alasan 

ragu terhadap status pernikahan yang pertama, dan sudah menjadi tradisi 

di masyarakat Kecamatan Bateali Kabupaten Jepara. 

3. Landasan atau pijakan hukum yang dipakai dalam hal ini adalah kebiasaan 

yang sudah menjadi tradisi dengan tujuan memperbaruhi nikah yang 

terdahulu demi terciptaanya keluarga yang lebih harmonis. 

 

B. Saran-Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Agar pasangan yang melakukan akad nikah harus yakin bahwa akad 

nikahnya sah secara hukum, baik menurut madzhab syafi’ maupun Hanafi. 

2. Jika sudah yakin bahwa akad yang pertama sah menurut hukum, maka 

pasangan suami istri yang kawin hamil tidak perlu melakukan tajdidun 

nikah. 
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C. Penutup 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena tidak ada 

daya dan upaya serta kemampuan kecuali atas petunjuk dan pertolongannya.  

Skripsi ini bisa penulis selesaikan meskipun penulis yakin masih banyak 

kekurangannya. 

Penulis menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan yang ada 

dalam skripsi ini, hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan penulis. Berangkat dari segala kekurangan dan keterbatasan 

kemampuan itulah maka segala kritik, koreksi dan saran dari pembaca 

sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya, tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan pahala berlipat dari 

Allah SWT. 


