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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data melalui 

 pembuktian hipotesis yang diangkat dari permasalahan pengaruh tingkat 

 kesadaran hukum terhadap keputusan bercerai (cerai gugat) diambil 

 kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari gambaran hasil uji statistik deskriptif, berdasarkan indikator-

indikator kesadaran hukum yang terdapat dalam kuesioner disimpulkan 

secara umum bahwa tingkat kesadaran hukum perempuan sebagai 

pelaku cerai gugat di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam 

kategori sedang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya frekuensi 

mayoritas sebanyak 30 responden dengan prosentase 60% dari 

keseluruhan sampel menjawab angket dengan rata-rata nilai (skor) 

sebesar 34-45 untuk ukuran kategori taraf kesadaran hukum “sedang”. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa rata-rata perempuan sebagai 

pelaku cerai gugat di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan memiliki 

tingkat kesadaran hukum berkategori “sedang”. 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kesadaran hukum 

terhadap keputusan mencerai gugat. Hasil uji wald diperoleh nilai 

sebesar 5.758 (sig. 0,016). Nilai signifikansi 0,016 lebih kecil dari 

tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%). Maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis diterima yaitu mengindikasikan bahwa variabel kesadaran 
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hukum berpengaruh signifikan terhadap keputusan mencerai gugat dan 

H0 ditolak. Sedangkan nilai koefisien determinasi (nagelkerke r2) dari 

hasil uji memperlihatkan nilai sebesar 0,166 yang memiliki arti 

variabel independen menjelaskan variabilitas variabel dependen 

sebesar 16,6% sedangkan sisanya yaitu sebesar 83,4% dijelaskan oleh 

variabel lainnya, sehingga masih terdapat variabel lain yang perlu 

diidentifikasi untuk menjelaskan alasan suatu perceraian. Artinya 

tingkat kesadaran hukum perempuan memiliki pengaruh sebesar 16,6% 

dalam pengambilan keputusan mencerai gugat, sedangkan 83,4% 

dipengaruhi oleh faktor variabel lain yang tidak disebutkan dalam 

model penelitian. 

B. Saran 

1. Bagi pasangan suami istri, hendaknya dalam menyikapi permasalahan 

rumah tangga dikedepankan sikap saling mengerti dan memahami 

pasangan. Selain itu dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga 

agar tidak mengabaikan hak dan kewajiban satu sama lain sehingga 

tercapai keseimbangan dalam keluarga. Walaupun perceraian 

diperbolehkan dalam Islam, tetapi Islam juga memandang bahwa 

perceraian adalah suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. 

Perceraian merupakan jalan terakhir setelah berbagai cara lain 

ditempuh kedua belah pihak yang tidak dapat mengembalikan 

keutuhan rumah tangga setelah adanya konflik.  
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2. Bagi istri, diharapkan dapat mengambil hikmah dari apa yang terjadi 

dalam penelitian ini dan menambah khazanah ilmu agama, agar dalam 

menyikapi konflik-konflik rumah tangga dapat sabar dengan motivasi 

bahwa melaksanakan tugas sebagai istri dan ibu adalah ibadah, 

sehingga para istri dapat lebih ikhlas, lebih kuat dan sabar dalam 

menghadapi masalah rumah tangga. 

3. Bagi pemerintah dan penegak hukum, diharapkan dapat memberikan 

penyuluhan hukum kepada warga. Penyuluhan hukum ini dapat 

diberikan secara langsung dan secara tidak langsung. Penyuluhan 

hukum secara langsung yakni penyuluhan hukum berhadapan dengan 

masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa 

misalnya ceramah, diskusi, temu wicara, simulasi dan lain-lain. 

Penyuluhan hukum secara tidak langsung yakni penyuluhan hukum 

tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui 

media, atau perantara misalnya radio, TV, film, bahan bacaan dan lain-

lainnya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara 

suami istri dalam memahami hukum, hak dan kewajiban satu sama 

lain, dan terciptalah keluarga yang harmonis dan taat hukum bukan 

karena suatu paksaan (berkesadaran hukum) serta mampu mengurangi 

tingginya angka perceraian. 


