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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian ini penulis membuat kesimpulan, beberapa 

penyebab pernikahan dini di masyarakat bangunjiwo adalah faktor 

pengawasan orang tua, faktor pergaulan dan faktor hamil dulu. Walaupun 

dengan pendidikan yang rendah tetapi beberapa ada pasangan suami istri 

menikah dini bisa mengatur masa depan anak.    

Pernikahan usia dini tidak semua berdampak negatif tetapi justru 

dari penelitian yang saya lakukan ada juga yang berdampak positif, karena 

di usia yang belum matang tetapi bisa dituntut bertanggung jawab menjadi 

orang tua dalam berumah tangga. 

Pengaruh positif bagi peneliti dari pernikahan dini yakni, 

menambah ilmu dalam berumah tangga dan belajar dalam bertanggung 

jawab. Menumbuhkan sikap dewasa karena dewasa tidak diukur dari 

umur. 

Tidak semua pernikahan dini mengalami kekerasan dalam rumah 

tangga karena pernikahan adalah suatu perintah Agama yang harus 

dipatuhi dan saling menjaga pasangan masing-masing, walaupun dengan 

sebab pernikahan yang bermacam-macam. 
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Makna pernikahan setiap individu bervariasi tergantung dari 

bagaimana seseorang memandang makna pernikahan mereka masing-

masing. 

B. Kritik 

      Dari kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa kritik yang 

bisa menjadi masukan, antara lain :  

1.       Untuk pasangan yang memutuskan untuk menikah diharapkan 

untuk memikirkan matang-matang keputusan mereka sebelum 

memutuskan untuk menikah karena membangun suatu pernikahan 

memerlukan persiapan yang tidak sedikit. Jika akhirnya memutuskan 

tetap untuk menikah diharapkan telah melakukan persiapan yang 

benar-benar matang agar kualitas hidup dalam pernikahan menjadi 

baik. 

2.       Untuk keluarga diharapkan keluarga lebih aktif dalam komunikasi 

di keluarga dan mempelajari pengetahuan dalam mendidik keluarga 

serta berperan aktif untuk meningkatkan kualitas individu agar 

menciptakan kualitas remaja dalam pemahaman mendalam tentang 

kehidupan. 

3.       Masyarakat diharapkan untuk berperan aktif mengawasi mendidik 

para remajanya agar tidak mudah terpengaruh dalam kehidupan yang 

buruk dan mendidik remaja agar mencapai masa depanya, dengan 

konsultasi tentang pernikahan dini ,   
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C. Saran  

Dari kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran yang 

bisa menjadi masukan, antara lain :  

1. Kepada orang tua agar lebih mengawasi pergaulan anak yang 

mempunyai pacar, jangan sampai anak berpacaran diluar batas.  

2. Pihak kampus sebagai kawasan akademik, harus menjadi benteng 

utama untuk mencegah angka pernikahan dini di kalangan 

masyarakat.  

3. Pernikahan dini memang tidak dilarang di Agama, tetapi alangkah 

baiknya melihat kesiapan usia saat matang untuk menjalani suatu 

pernikahan.  

 

 

 

 


