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BAB V 

  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang 

Implementasi Layanan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin untuk 

Meningkatkan Kesiapan Diri dalam Membangun Keluarga di KUA 

Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu. Maka peneliti menyimpulkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA 

Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu ini masih berjalan walaupun 

tidak rutin dan tidak teratur sebagaimana yang telah terjadwalkan. Hal ini 

dikarenakan tidak adanya petugas khusus dan kurangnya pegawai yang 

menjadi pembimbing bimbingan pranikah. Akan tetapi sebenarnya 

bimbingan pranikah ini sangat penting untuk dilaksanakan supaya setiap 

calon pengantin memiliki bekal dan mampu mempersiapkan dirinya 

untuk menikah. 

2. Kesiapan diri untuk menikah perlu memperhatikan atas kesiapan 

psikologis, agama, ekonomi, dan kesehatan produksi. Namun  hal ini 

tidak semua mampu merealisasikannya dalam kehidupan rumah tangga, 

terlihat dari masih banyaknya perceraian yang terjadi. Dalam hal ini 

sebenarnya bimbingan pranikah tidak sepenuhnya membantu calon 

pengantin dalam meningkatkan kesiapan diri untuk menikah, akan tetapi 

bimbingan ini hanya menjadi salah satu layanan bantuan untuk 

mempersiapkan kesiapan menikah bagi calon pengantin. 

3. Faktor penghambat kesiapan menikah bisa datang dari orangtua 

(perjodohan terpaksa dan pemilih atas bibit bebet bobot) maupun diri 

sendiri (Keraguan dan Ketakutan). Hal ini menjadi hambatan akan proses 

peningkatan kesiapan yang masih perlukannya akan pembenahan dan 

pembelajaran. Sehingga mereka hanya menikah saja mengikuti alur tanpa 

berfikir dan mempersiapkan diri terlebih dahulu.  
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B. Saran 

Dari semua pengamatan dan penelitian yang telah peneliti lakukan, 

ada beberapa hal yang harus peneliti kemukakan sebagai bentuk saran, 

sebagai berikut : 

a. Bagi KUA Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, agar lebih 

meningkatkan Kerjasama antara Penyuluh Agama, Kepala KUA, dan 

Pegawai KUA yang menjadi narasumber dalam menyampaikan materi 

Bimbingan pranikah, sehingga dapat terlaksana dengan tersusun rapih 

dalam pelaksanannya. Selain itu juga, melakukan pengkajian terhadap 

referensi buku atau pedoman yang mendukung materi dalam palaksanaan 

Bimbingan pranikah. 

b. Bagi masyarakat, diharapkan agar memiliki kesadaran akan pentingnya 

mengikuti Bimbingan pranikah yang diselenggarakan di KUA dan dapat 

mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan setelah mengikuti 

Bimbingan pranikah dala kehidupan berumah tangga, sehingga dapat 

memiliki keluarga yang harmonis. 

c. Bagi akademisi, penulis mengharapkan semoga dapat menjadi salah satu 

referensi untuk kegiatan mengajar atau khususnya melakukan penelitian 

mengenai bimbingan pranikah. Dikarenakan dalam penelitian ini, penulis 

mengakui banyak sekali kekurangan, seperti keterbatasan dalam 

memperoleh data dan periode waktu yang digunakan, sehingga hasil 

penelitian ini kurang maksimal. Kemudian untuk para peneliti yang 

melakukan penelitian selanjutnya diharapkan agar memperhitungkan 

waktu, cara memperoleh data, dan menelaah lebih jauh tentang 

penelitiannya supaya menjadi lebih baik. 

 

 

 

 


