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BAB V 

PENUTUP 

 

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi ini, yang berisi simpulan 

penelitian, saran dan penutup. 

A. Simpulan 

Setelah menguraikan hasil penelitian dan melakukan analisis secara 

mendalam, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang 

berjudul “Analisis Pernikahan Dini Dengan Tujuan Pernikahan Dalam Al-

Quran Surat Ar-Rum Ayat 21 (Studi Kasus Desa Kajen Kecamatan 

Margoyoso Kabupaten Pati)” adalah sebagai berikut: 

1. Perspektif pelaku pernikahan dini di Desa Kajen Kecamatan 

Margoyoso Kabupaten Pati bahwa pasangan pelaku pernikahan dini 

mengakui tidak mengerti betul dengan Undang-Undang no. 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan, namun mengetahui bahwa dalam undang-

undang terdapat batasan usia pernikahan. Menurut para pelaku 

pernikahan dini bahwa nikah dini itu sama seperti pernikahan lainnya 

dan permasalahannya kembali sang pelaku pasangan dalam bersikap 

dan bertindak.  

2. Faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Kajen Kecamatan 

Margoyoso Kabupaten Pati disebabkan oleh beberapa faktor:  

a. Orang tua, karena khawatir akan terjadinya suatu hal yang tidak 

diinginkan terhadap anak-anaknya. 

b. Kecelakaan (MBA), kurangnya pengawasan dan perhatian dari 

orang tua terhadap anak sehingga terjadi pergaulan bebas dan 

memaksakan untuk melaksanakan pernikahan dini guna 

memperjelas status anak yang dikandung. 

c. Pendidikan, Rendahnya pendidikan menyebabkan adanya 

kecenderungan untuk melaksanakan pernikahan dini sehingga 
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tidak berfikir panjang tentang akibat dan dampak yang akan 

dihadapi kedepannya. 

d. Ekonomi, terhempitnya ekonomi adalah salah satu alasan orang 

tua menikahkan anaknya dengan orang yang lebih baik 

ekonominya. Dengan cara ini orang tua merasa terbebas dari 

tanggung jawab. 

3. Kondisi kehidupan pelaku pasangan pernikahan dini paska menikah di 

Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dari segi 

pendidikan mereka meninggalkan bangku pendidikan, dari segi 

ekonomi mereka mengaku cukup, dan dari segi sosial mengaku terjadi 

kecanggungan dalam berinteraksi dengan teman sebaya dan keluarga. 

4. Analisis makna sakinah, mawaddah dan rahmat dalam al-Quran surat 

ar-Rum ayat 21 terhadap keluarga pelaku pernikahan dini di Desa 

Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mereka memang belum 

siap dari fisik dan psikis. Namun, mereka sangatlah pandai dalam 

membina rumah tangga. Sehingga tujuan pernikahan yang sakinah, 

mawaddah dan rahmat masih dalam proses untuk tercapai dengan 

baik. Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi bahagia setiap 

pasangan itu berbeda-beda. Termasuk kebahagiaan, ketenangan dalam 

berumah tangga. 

B. Saran 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada penelitian ini peneliti 

mengalami beberapa keterbatasan, sehingga hasil penelitian tidak dapat 

mencakup seluruh kajian mengenai pernikahan dini dengan tujuan 

pernikahan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 pada remaja di Desa 

Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Keterbatasan yang 

dimaksud lebih berhubungan dengan pencarian data. Keterbatasan waktu 

juga termasuk dalam keterbatasan penelitian, ketika diwawancarai para 

subjek sedang melakukan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga dan 

kepala keluarga masih sibuk di luar untuk bekerja sehingga kurang didapat 

informasi yang mendalam..  
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Oleh sebab itu, hasil penelitian dalam penelitian ini lebih 

didasarkan pada data-data yang diperoleh dari pasangan yang menjadi 

subjek penelitian. Berdasarkan kondisi yang demikian, maka tidak 

menutup kemungkinan untuk dilakukan penelitian lanjutan oleh peneliti 

lain terkait topik yang sama, sehingga hasil penelitian yang diperoleh 

dapat saling melengkapi untuk memperkaya perkembangan keilmuan.  

C. Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur terhaturkan kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, petunjuk dan keridhoannya dalam seluruh 

proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya 

dengan baik dan lancar. 

 Penulis berharap yang telah tertuang dalam skripsi ini dapat 

bermanfaat, khususnya pada penulis dan para pembaca pada umumnya. 

Penulis juga berharap bahwa skripsi ini juga dapat dijadikan rujukan, 

refleksi maupun perbandingan untuk kajian di masa selanjutnya, 

khususnya dalam bidang kajian al-Quran dan tafsir. 

 Akhirnya dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak guna menyempurnakan 

kata-kata maupun ungkapan dalam skripsi ini, karena penulis menyadari 

dengan keterbatasan yang penulis miliki, skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Harapan terakhir penulis, semoga skripsi ini mendapatkan 

ridho Allah SWT. Aaamiin Ya Robb al’Alamin. 

Wallahu A’lamu bi as-showaab 


