
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian-uraian yang dijelaskan dan dianalisis, maka dalam 

penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas 

beberapa masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Proses Taaruf  Nikah Berbasis Proposal Pada Samara Center Surabaya 

Setelah biro jodoh “Samara Center Surabaya” memberikan pelayanan 

berupa tanya jawab seputar kehidupan rumah tangga baik yang sebelum menikah 

maupun yang sudah menikah dan panitia biro jodoh juga memberikan edukasi 

tentang taaruf sebelum menikah kemudian langkah-langkah yang harus ditempuh 

pada saat proses taaruf sehingga nantinya pasangan baik laki-laki maupun 

perempuan saling memahami sebelum memasuki kehidupan rumah tangga yaitu 

dengan jalan menikah. Respon yang cukup antusias dari masyarakat terhadap biro 

jodoh “Samara Center Surabaya” bukan yang dari surabaya saja melainkan dari 

berbagai kota-kota besar turut ikut serta dalam seminar taaruf pra nikah ini. 

 Adapun proses taaruf  yang dijelaskan pada Samara Center yaitu dengan dibantu 

oleh mediator (orang ketiga) kemudian pihak perempuan dan laki-laki peserta 

taaruf duduk berdampingan mediator, selanjutnya mereka ditanya seputar 

kehidupan berumah tangga dan yang terakhir yakni bertukar CV (proposal) taaruf 

dari pihak masing-masing peserta. Jika terjadi kecocokan antara laki-laki dan 

perempuan tersebut bisa dilanjutkan ke tahap nadhar atau melihat keluarga 



masing-masing mempelai dan dilanjutkan dengan khitbah (lamaran).1 

2. Proses Taaruf  Nikah Berbasis Proposal Pada Samara Center Surabaya 

Dalam Perspektif Maqa>sid al-Shari’ah 

Menurut perspektif Maqa>sid al-Shari’ah yang telah dikaji, dapat 

disimpulakan bahwa proses taaruf nikah berbasis proposal sesuai dengan Maqa>sid 

al-Shari’ah karena didalam maslah}ah-maslah}ah yang bersifat Maqa>sid al-

Dharu>riyah terdapat perkara demi menjaga keturunan dan memelihara jiwa. 

Dalam Samara Center terdapat program seminar dimana pada acara tersebut ada 

bimbingan pra nikah yang bertujuan untuk menguatkan ilmu pernikahan baik dari 

laki-laki maupun perempuan, hal tersebut sesuai dengan Maqa>sid al-Dharu>riyah 

dengan memelihara jiwa agar pasangan tersebut tercipta keluarga yang damai dan 

tentram. Pada Samara Center membuka peluang sebesar-besarnya untuk para 

jomblo jika ingin memelihara keturunan yang sah dan halal yaitu dengan jalan 

menikah. Samara Center mampu menjodohkan laki-laki dengan perempuan yang 

sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Hal tersebut sesuai dengan Maqa>sid 

al-Dharu>riyah yang perkara untuk memelihara keturunan. 

B. Saran 

Untuk memperoleh kesempurnaan dalam proses taaruf, para peserta 

sebaiknya ditemani dengan teman atau kerabat yang mana mampu menjaga 

amanah dan berperilaku sopan sehingga dengan adanya teman pada saat proses 

taaruf para peserta tidak merasa grogi dalam taaruf nikah. Dan para peserta 

diharuskan untuk membawa CV (proposal) taaruf untuk diberikan kepada 
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mediator (orang ketiga) yang menghubungkan antara pihak laki-laki dan 

perempuan kemudian mediator menyampaikan keinginan nya untuk diberikan 

proposal nya ke pihak yang berniat taaruf. 

Untuk objek penelitian yaitu Samara Center, agar memperoleh 

kesempuranaan dalam menjalankan seminar. Para panitia seharusnya lebih 

digerakkan dalam seminar tersubut, juga ketika peneliti melakukan observasi 

terhadap narasumber terdapat kurangnya kerja sama dalam membangun biro 

jodoh dan konseling pernikahan tersebut pada Samara Center. 

 




