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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil analisis data,dapat disimpulkan bahwa tanggapan ibu-ibu rumah 

tangga di kelurahan dapat dilihat dari tiga hal berikut ini: 

a. Penilaian 

Berdasarkan data yang diperoleh dari angket yang telah diberikan kepada ibu-

ibu rumah tangga menyangkut penilaian ibu-ibu rumah tangga terhadap 

pernikahan usia dini sehingga menghasilkan sebuah tanggapan yang sesuai 

dengan alternatif jawaban sesudah diadakan tabulai terhadap 38 responden 

yaitu seluruh ibu-ibu rumah tangga rata-rata lebih dominan memilih jawaban 

“A”, yaitu 54,60%. Ibu-ibu rumah tangga memberikan penilaian bahwa 

konsep atau pelaksanaan/terjadinya pernikahan usia dini banyak disebabkan 

oleh faktor pengetahuan, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor media, faktor 

ketersediaan sarana-prasarana, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan 

sekolah dan lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap terjadinya 

pernikahan usia dini. Ibu-ibu tersebut setuju kalau pernikahan usia dini 

disebabkan oleh faktor-faktor tersebut. 15,50% ibu-ibu rumah tangga tidak 

setuju kalau pernikahan usia dini disebabkan oleh faktor-faktor tersebut dan 

20,2% ibu-ibu menjawab ragu-ragu akan faktor yang menyebabkan terjadinya 

pernikahan usia dini.  
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b.  Penerimaan  

Berdasarkan data yang diperoleh dari angket yang telah diberikan kepada ibu-

ibu rumah tangga menyangkut penerimaan ibu-ibu rumah tangga terhadap 

anak remaja mereka yang menikah di usia dini sehingga menghasilkan sebuah 

tanggapan yang sesuai dengan alternatif jawaban sesudah diadakan tabulai 

terhadap 38 responden yaitu seluruh ibu-ibu rumah tangga rata-rata lebih 

dominan memilih jawaban “A”, yaitu 37,71%. Ibu-ibu tersebut tidak dapat 

menerima anak remaja mereka yang menikah dini. 37,29% responden dapat 

menerima anak remaja mereka yang menikah dini dan 28,95% responden 

ragu-ragu akan hal tersebut. 

 

B. SARAN 

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

saran penulis yaitu: 

1.  Hendaknya Ibu-ibu rumah tangga memberikan pengarahan kepada anak 

remaja mereka pengetahuan tentang reproduksi dan berpacaran yang baik. 

Selain itu juga ibu-ibu harus memantau kehidupan sehari-hari anak remaja 

mereka. Ibu-ibu juga harus memperhitungkan dalam pemberian uang saku 

2.  Ibu-ibu tidak dapat menerima, menghukum, dan mencegah supaya hal tersebut 

jangan terjadi lagi kepada anggota keluarga yang lain. 

 

 

 

 


