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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan 

sebagai jawaban rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Penyebab anak remaja hamil pranikah di Kec. Kabaena Tengah yaitu akibat 

pergaulan bebas, perilaku berpacaran yang berlebihan, kurangnya kontrol dan 

pengawasan dari orang tua karena anak tinggal terpisah dengan orang tua, 

keluarga broken home, tidak mendengar nasehat orang tua Serta orang tua 

memberi kebebasan kepada anak dengan tidak melarang berpacaran. 

2. Pola pembinaan remaja yang dilakukan di Kecamatan Kabaena Tengah untuk 

mengurangi dampak pergaulan bebas yang berujung pada hamil pranikah 

adalah pola pembinaan nasehat yaitu mendirikan rumah belajar (Bantea 

Pogurua) dan Bina Keluarga Remaja (BKR), pola pembiasaan yaitu 

pengajian rutin dan olahraga serta kesenian. 

3. Kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan pada remaja di Desa 

Tangkeno Kec. Kabaena Tengah yaitu kurangnya kesadaran remaja dalam 

mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan, kurangnya kerjasama antara 

pemerintahan setempat,dan kurangnya perhatian dari orang tua. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka dapat penulis kemukakan 

saran kepada: 

1. Diharapkan kepada remaja di Kec. Kabaena Tengah agar menghindari 

perilaku berpacaran bebas, lebih berhati-hati dalam bergaul dengan lawan 
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jenis, lebih memperbanyak ibadah supaya bisa menahan diri agar tidak 

terjerumus ke hal-hal yang dilarang agama dan lebih banyak belajar dan 

memahami tentang pendidikan Islam, nilai-nilai pendidikan, terutama dalam 

pergaulan. 

2. Diharapkan kepada orang tua di Kec. Kabaena Tengah agar memberikan 

teladan yang baik kepada anak remajanya (berusaha menjaga keharmonisan 

keluarga), memberikan perhatian lebih kepada anak remajanya, seperti 

mengawasi dan mengontrol pergaulan anak remajanya, memberikan 

pendidikan seks dan agama pada anak remajanya dan emberikan nasehat 

kepada anak remajanya bahwa hubungan seksual yang dilakukan sebelum 

pernikahan itu melanggar ajaran agama dan secara susila merupakan perilaku 

yang negatif yang dapat menyebabkan terjadinya hamil pranikah, dan drop-

out dari sekolah, juga memberikan nasehat kepada anak remajanya bahwa 

pernikahan dan mengurus anak itu tidaklah sesederhana yang dibayangkan, 

karena membutuhkan berbagai persiapan, baik persiapan fisik, psikis, 

maupun ekonomi. 

3. Diharapkan kepada masyarakat di Kec. Kabaena Tengah maupun di  

Lingkungan  sekitar agar mengadakan sosialisasi tentang bahaya melakukan 

hubungan seksual di luar nikah yang dapat berujung pada kehamilan dan 

pernikahan dini dan pendidikan agama Islam dilingkungan lebih dihidupkan 

kembali. 
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4. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 

pembaca pada umumnya, terimakasih atas semua pihak yang telah 

membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. 
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