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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian di atas pada bab-bab 

sebelumnya, pada kali ini dapatlah penulis menarik sebuah kesimpulan yang 

menjadi fokus masalah dalam skripsi ini: 

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigandamekar Kabupaten 

Kuningan mempunyai upaya yang sangat penting dalam pembentukan 

keluarga sakinah, karena berperan untuk membimbing masyarakat 

dalam mewujudkan sebuah keluarga yang tentram dan bahagia serta 

masyarakat yang rukun dan sejahtera. Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Cigandamekar juga menjadi wadah bagi masyarakat 

sekitar untuk berkonsultasi bagi mereka yang akan melaksanakan 

pernikahan maupun pasca pernikahan. Tujuannya agar masyarakat 

mempunyai persiapan dan memahami konsep serta tujuan pernikahan 

dalam Islam, sehingga menjadikannya bekal utama untuk mengarungi 

rumah tangga dan akhirnya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah 

warohmah. 

2. Upaya Kantor Urusan Agama kecamatan Cigandamekar Kabupaten 

Kuningan dalam pembentukan keluarga sakinah yaitu : sosialisasi 

keluarga sakinah se-Kecamatan Cigandamekar dilaksanakan setiap 

tiga bulan sekali, pembinaan pra nikah, ketika menikah dan setelah 

menikah, konsultasi pra nikah dan pasca nikah di KUA setiap hari 

pada jam kerja, koordinasi dengan pemerintah Desa dan para tokoh 

masyarakat dilaksanakan sesuai kebutuhan yaitu setiap enam bulan 

sekali, melaksanakan penyuluhan tentang keluarga sakinah dan 

menyebarkan brosur persyaratan tentang pernikahan. 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian dari beberapa penjelasan yang telah di paparkan 

diatas, penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan 

baik bagi penegak hukum maupun masyarakat : 

1. Bagi KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan 

hendaknya melakukan upaya untuk menyadarkan masyarakat terlebih 

dahulu akan pentingnya aktif dalam memanfaatkan program-progam 

yang telah disusun oleh KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten 

Kuningan. Sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan oleh KUA 

Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan, dan masyarakat 

Desa Timbang yakni mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah 

warohmah. 

2. Dalam bimbingan keluarga sakinah hendaknya KUA Kecamatan 

Cigandamekar Kabupaten Kuningan tidak hanya terbatas pada teori 

saja, akan tetapi menyentuh kepada peningkatan ekonomi dan juga 

pendidikannya. Karena faktor ekonomi dan pendidikan sangat 

mempengaruhi keharmonisan keluarga. 

3. Bagi masyarakat Desa Timbang hendaknya dapat memanfaatkan 

upaya KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dalam 

membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah dan juga 

membentuk kesejahteraan dalam masyarakat. 


